Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice

....................................
pieczęć aktualnej szkoły

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do

MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. KARLA LIEBKNECHTA
WE

FRANKFURCIE NAD ODRĄ DO KLASY IX

Szkoła prowadząca: Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice
Kandydat:
1. Nazwisko i imiona ………………………………………………………………………………….….....
2. PESEL
3. Data i miejsce urodzenia ………………............................................................................................
(dzień – miesiąc – rok) (miejscowość)

4. Nazwisko (a) i imiona rodziców ………………………………………………………………..…….…...
5. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….……………….
(miejscowość – kod)

……………………………………………………………………………………………………………………..
(ulica) ( numer domu) (województwo)

tel. opiekuna prawnego …………………………………………………………………………….……...……
tel. komórkowy kandydata ……………………………………………………..……………………………….
e-mail kandydata
Adres szkoły do której kandydat uczęszcza:

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Do podania załączam świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
Informacja
Obowiązek informacyjny wynika z art. 13 i 14 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 w zakresie procesu rekrutacji, zgodnie z
przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony przez
zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej ZSL w Słubicach.
W związku z powyższym przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem danych jest Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach,
dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem
dziecka w nagłych okolicznościach, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły,
dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

……………………………..
(miejscowość, data)

………..………………………..
(podpis kandydata)

…………………………………..
(podpis rodziców/opiekunów)

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
Zestawienie uzyskanych punktów:

Świadectwo

klasy VII szkoły podstawowej

język polski

max 3 pkt

język niemiecki

max 3 pkt

język angielski

max 3 pkt

matematyka

max 3 pkt

fizyka

max 3 pkt

biologia

max 3 pkt

chemia

max 3 pkt

historia

max 3 pkt

geografia

max 3 pkt

informatyka

max 3 pkt

RAZEM

max 30 pkt

RAZEM
Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna
postanowiła przyjąć – nie przyjąć* (* niepotrzebne skreślić) kandydata do klasy IX

Miejskiego Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie

....................................
(miejscowość i data)

(stempel szkoły)

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

Pieczęć i podpis
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

