Płock, dn. ....................................

pieczątka Szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.LEOKADII BERGEROWEJ
W PŁOCKU
Ul. Kutnowska 30
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej
(właściwe podkreślić)

Technikum 5-letniego: technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum 5-letniego: technik hotelarstwa
Technikum 5-letniego: technik informatyk
Technikum 5-letniego: technik architektury krajobrazu
Technikum 5-letniego: technik rolnik
Technikum 5-letniego: technik weterynarii
Technikum 5-letniego: technik logistyk
Technikum 5-letniego: technik spedytor
Technikum 5-letniego: technik programista - Nowy kierunek!
Liceum Ogólnokształcące (4- letnie)
Branżowa Szkoła I Stopnia : kucharz
Dane o kandydacie:
Nazwisko ....................................................................................................................................................
Imię(imiona) ........................................................................Data urodzenia ................................................
Miejsce urodzenia .........................................................woj. .......................................................................
PESEL .........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, kod pocztowy) ................................................................................
...................................................................................................................................., tel. .........................
Imiona rodziców ..........................................................................................................................................
Nazwisko i imię opiekuna ...........................................................................................................................
Adres opiekuna ...................................................................................................., tel. ................................
Języki obce, których uczyłeś się w gimnazjum (język główny [musi być kontynuowany]– zaznacz
jedną kreską, język dodatkowy [może zostać zmieniony, uczony od podstaw]– zaznacz dwoma kreskami)
- język angielski

.....................................................
podpis rodzica

-

język niemiecki

-

język rosyjski

-

język francuski
...................................................................
podpis kandydata
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Osiągnięcia ucznia: (wypełnia kandydat, potwierdza wychowawca klasy)
- udział w konkursach o zasięgu ponad wojewódzkim, wojewódzkim, pozaszkolnym
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
-

udział w zawodach sportowych, o zasięgu międzyszkolnym, powiatowym i wyższym
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

-

udział w pracy organizacji szkolnych i pozaszkolnych
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

-

inne .................................................................................................................................................

.................................................
pieczątka szkoły

podpis wychowawcy ucznia

(Tę część podania wypełnia Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna)
1.

Za egzamin

2.

Za świadectwo

3.

Wybrane przedmioty

4.

Osiągnięcia kandydata

Inne uwagi o kandydacie

5.
6.
Suma punktów
Decyzją Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej kandydat ...........................................................................
został (nie został) przyjęty do klasy pierwszej ..............................................................................................

..........................................................
podpis dyrektora szkoły
Płock, dnia ..............................................
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Płock, dnia …………………………….
……………………………………..
(imię i nazwisko ucznia/słuchacza)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
(Dz. Urz. UE, L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w powyższym podaniu w związku z prowadzoną rekrutacją w celu przyjęcia do szkoły przez
administratora danych tj. Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy
Kutnowskiej 30.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej i
tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

………………………………………..
Czytelny podpis ucznia/słuchacza/rodzica/
opiekuna prawnego

