PODANIE O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym:........................................do klasy pierwszej
(kierunek I wyboru-zaznaczyć X/ kierunek II wyboru- zaznaczyć O)

Technikum 5-letniego:
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik hotelarstwa
 technik informatyk
 technik architektury krajobrazu
 technik rolnik
 technik weterynarii
 technik programista
 technik logistyk
 technik spedytor
 technik hodowca koni
Liceum Ogólnokształcącego 4- letniego:
 profil: psychologiczno-pedagogiczny
Branżowa Szkoła I Stopnia : kucharz
Nasza szkoła jest szkołą (właściwe zaznaczyć X):
I wyboru

II wyboru

III wyboru

Dane osobowe Kandydata:
IMIĘ (IMIONA)
I NAZWISKO
DATA
I MIEJSCE URODZENIA
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
KANDYDATA

OBYWATELSTWO
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:

TELEFON KANDYDATA
Dane Rodziców/Opiekunów prawnych:
DANE
RODZICÓW/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH

Matka: imię i nazwisko, telefon:

ADRES ZAMIESZKANIA
RODZICÓW/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH*

* Uzupełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres Kandydata.

Ojciec: imię i nazwisko, telefon:

Języki obce, których Kandydat uczył się w szkole podstawowej:
I język w kontynuacji:....................................................................................
II język obcy do wyboru**:

 język niemiecki

 język francuski

 język rosyjski

**właściwe zaznaczyć X

............................................................

..............................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego

podpis kandydata

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/-em się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

............................................................

..............................................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego

podpis kandydata

Informacja w sprawie wymaganych dokumentów do szkoły:










2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
kopia/oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia/oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty;
posiadana opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania
praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania u lekarza medycyny pracy- druk do pobrania w
sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły), rejestracja telefoniczna- Płock ul. Kolegialna
17, tel. 601-202-129 lub (24) 267-84-60/61;
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy
kandydatów na kierunki: technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu – druk do pobrania w
sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły);
karta zdrowia kandydata ze szkoły podstawowej lub z ośrodka zdrowia (jeśli w szkole nie było
gabinetu pielęgniarki);
w przypadku posiadania- decyzja z sądu w sprawie ograniczenia, bądź zabrania praw rodzicielskich.
Wykaz podręczników dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zsberg.edu.pl w zakładce:
KANDYDACI-WYKAZ PODRĘCZNIKÓW.

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 podstawowej kandydata

.................................................
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 ..............................................................................................
Płock, dnia ..............................................

..........................................................
podpis dyrektora szkoły

