Lubraniec Marysin, dn. ................................... r.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Marii Grodzickiej
w Lubrańcu Marysinie
PODANIE
Proszę o przyjęcie w roku szkolnym 20.…/20…. do klasy I:
TECHNIKUM w zawodzie: (zaznaczyć wybrany zawód)
 technik ekonomista
 technik logistyk
 technik agrobiznesu
 technik rolnik
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik ochrony środowiska
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Język obcy obligatoryjny:

 j. angielski
Drugi język do wyboru:

 j. niemiecki
 j. rosyjski

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA w zawodzie: (zaznaczyć wybrany zawód)
 rolnik
 kucharz
 sprzedawca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
1. Nazwisko:……………………………… Imiona:……………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia: dzień……… miesiąc……… rok…………. w……………………
3. PESEL………………………………
4. Imię ojca…………………………,

Imię matki:…………………………..……

5. Adres stałego zameldowania: kod:_ _ - _ _ _miejscowość……………………………….…..
Ulica………………………………………….. nr domu……… tel. …………………………
6. Adres do korespondencji:……………………………………………………………………..
7. Ukończyłem gimnazjum/nazwa/………………………..miejscowość:……………………....
8. Czy rodzice żyją: ojciec TAK/NIE*,

matka TAK/NIE*

(*niepotrzebne skreślić)

9. Tel. kontaktowy ojca / opiekuna prawnego……………………… zawód……………………
Tel. kontaktowy matki / opiekunki prawnej…………………........ zawód................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w kwestionariuszu na potrzeby realizacji procesu rekrutacji
w Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133, poz.
883 oraz wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka na potrzeby promocyjne szkoły.

………………………………..
(podpis kandydata)

.………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załączniki:
1. Oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.
2. Zaświadczenie o wyniku zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.
3. Karta zdrowia, świadectwo zdrowia i karta szczepień.
4. 3 fotografie. (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia)
5. Dokumenty potwierdzające sukcesy ucznia.

WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA
KANDYDAT
Nazwisko:………………………………..
Imię:………………………………………..
Szkoła……………………………………
Gimnazjum…………………………………
Do podania załączono:
LP
Spis załączników
oryginał kopia Pokwitowanie
odbioru
1
Świadectwo ukończenia gimnazjum
dokumentów
2
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
przez kandydata
3
Zaświadczenie o osiągnięciach ucznia (konkursach
sportowych)
4
5
6

Zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Karta zdrowia
3 fotografie

Protokół postępowania rekrutacyjnego kandydata do I klasy ………………………………………………..
w roku szkolnym 20… / 20…
Lp.

PUNKTOWANIE

1
2
3
4

Egzamin gimnazjalny-część humanistyczna
Egzamin gimnazjalny-część matematyczno-przyrodnicza
Świadectwo z wyróżnieniem
Sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim
Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu
powiatowym
Język polski
Matematyka
Biologia
Język obcy
Zachowanie

50
50
10
20

SUMA

200

5
6
7
8
9
10

Max punkt

Otrzymano

Uwagi

5
15
15
15
15
5

Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna proponuje:
PRZYJĄĆ/NIE PRZYJĄĆ do kl. I ………………………………………………………………………..…
w roku szkolnym 20.…/20….
Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej……………………………………………………………...
Członkowie:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Lubraniec – Marysin, dnia………………………………
Decyzja Dyrektora Szkoły…………………………………………………………………………
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz.1054) z późniejszymi
zmianami.

……………………………………………………….
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubrańcu – Marysinie

Lubraniec – Marysin, dnia ……………..………...……

