Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Lipsku
Lipsko dnia .............................

Kwestionariusz kandydata do klasy I
w roku szkolnym 2018/2019
Proszę o przyjęcie mnie ..........................................................................................
(nazwisko i imiona kandydata)

do ............................................................................................................................
(typ szkoły – LO, T, Szkoła Branżowa I stopnia)

.................................................................................................................................
(jako dodatkowy język obcy wybieram)

.................................................................................................................................
(jako dodatkowy przedmiot punktowany wybieram: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia)

Dane ucznia (uczennicy)
Data i miejsce urodzenia ......................................................................................
Adres ucznia ..........................................................................................................
PESEL kandydata .................................................................................................
..............................................................
(imię i nazwisko ojca )

.......................................................
(imię i nazwisko matki)

Nazwisko i imiona prawnych opiekunów .............................................................
.................................................................................................................................
Adres rodziców/prawnych opiekunów ..................................................................
.................................................................................................................................
Telefon ...................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną* do przetwarzania danych osobowych i dobrowolnie
wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka oraz zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie
wizerunku mojego i mojego dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO); Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeo – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego,
oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe oraz zgodne
z rzeczywistym stanem rzeczy i moim aktualnym statusem prawnym.

Podpis rodziców/prawnych opiekunów

Podpis kandydata

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

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

Załączniki:
1 2 fotografie
2 orzeczenie lekarskie

3 inne (obowiązujące w danym typie szkoły)

* Klauzula informacyjna dostępna jest na tablicy ogłoszeń– „rekrutacja”, oraz na stronie www.zsplipsko.com

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

Arkusz punktowy kandydata do szkoły – max-200 pkt
Nazwisko i imię (imiona) kandydata ......................................................................
1. Punkty uzyskane za egzamin gimnazjalny – max 100 pkt
2. Punkty uzyskane za świadectwo a wyróżnieniem – 7 pkt
3. Świadectwo szkolne – zajęcia edukacyjne obowiązujące
 celujący
- 18 pkt
 bardzo dobry
- 17 pkt
 dobry
- 14 pkt
 dostateczny
- 8 pkt
 dopuszczający
- 2 pkt
Lp.

Przedmioty wybrane

1.

Język polski

2.

Język obcy

3.

Matematyka

Ocena na świadectwie szkolnym

Punkty

4.
4. Udział w konkursach przedmiotowych (laureat, finalista) – max 10 pkt
5. Punkty uzyskane za osiągnięcia sportowe lub artystyczne
 szczebel powiatowy – 1 pkt
szczebel wojewódzki – 2 pkt
 szczebel krajowy –3 pkt
szczebel międzynarodowy – 4 pkt
Lp.

Osiągnięcia sportowe lub artystyczne

Szczebel

Punkty

1
2
3
4
6. Wolontariat lub środowisko szkolne – 3 pkt
7. Suma wszystkich punktów otrzymanych przez kandydata ( 1+2+3+4+5+6 )
Podpisy Członków Komisji

Przewodniczący Komisji

