PODANIE – ANKIETA
kandydata do

Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
rok szkolny
2018/2019

Wybrany typ szkoły: .........................................................................................................................
(liceum ogólnokształcące, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik ekonomista, technik
handlowiec, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, szkoła branżowa I stopnia w zawodzie: ogrodnik,
fryzjer, sprzedawca)
Podział na klasy LO nastąpi po określeniu zainteresowań kandydatów, dlatego prosimy kandydatów do
liceum ogólnokształcącego o wskazanie, jakimi przedmiotami realizującymi program rozszerzony są
zainteresowani.
W szkole można realizować program rozszerzony w klasach:
Lingwistycznej - j. polski, wos, historia, j. angielski
Biznesowej - geografia, j. angielski, matematyka, biologia
Prosimy o zaznaczenie wyboru klasy!

DANE OSOBOWE UCZNIA (wypełnia kandydat drukowanymi literami):
Nazwisko ................................................................ Imiona ..............................................................................................

Data i miejsce urodzenia: ...............................................................................................................................................
/dzień, miesiąc, rok, miejscowość, województwo/

Nr PESEL
Adres: ...............................................................................................................................................................................
/ulica, nr domu/nr mieszkania/

kod pocztowy

-

miejscowość ......................................................gmina ......................................

powiat …………………………………………. województwo ……………………………………………………………………………………………........
Telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ukończone Gimnazjum nr ....................... miejscowość ...........................................................................................
Znajomość języków obcych: …………………………………………………………………………………………………………………………
DANE O RODZICACH KANDYDATA (wypełniają rodzice):

Przetwarzanie danych zastrzeżone wyłącznie do wewnętrznych potrzeb szkoły. (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz.883).

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów):
• Matka (nazwisko rodowe)………………………………………………………………………………………………………………..
•

Ojciec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania (należy podać dwa adresy, jeśli rodzice nie mieszkają razem):
………………………………………..................……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefony kontaktowe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie i zawód:
•

Matka………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Ojciec

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stan zdrowia dziecka (opieka specjalistyczna, orzeczenie o niepełnosprawności):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
WYMAGANE DOKUMENTY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podanie – ankieta
2 fotografie
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Odpis skrócony aktu urodzenia
Karta zdrowia
Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dla kandydatów do szkół zawodowych)
Inne dokumenty posiadane przez kandydata
Umowa o pracę dla kandydatów do szkoły branżowej I stopnia – sprzedawca, fryzjer lub
przyrzeczenie jej podpisania

INFORMACJE O SZKOLE na podstawie Statutu Szkoły:
• W szkole obowiązuje zmiana obuwia na kapcie oraz pozostawianie wierzchnich okryć w szafce w
szatni, obuwie sportowe obowiązuje jedynie na sali gimnastycznej.
• Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych na zajęciach.
• Zgodnie z przepisami ogólnokrajowymi na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz epapierosów, a także stosowania innych zabronionych prawem używek.

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO
Zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.
Mariana Raciborskiego ul. Wojska Polskiego 4 83-000 Pruszcz Gdański. Z Administratorem można
skontaktować się listownie:
ul. Wojska Polskiego 4 83-000 Pruszcz Gdański lub e-mailowo: sekretariat@zsoio.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@zsoio.pl, telefon 606387413.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących
w Pruszczu Gdańskim zobowiązuję się do przestrzegania przez nie Statutu Szkoły i wewnętrznych zarządzeń
w niej obowiązujących, a także wspierać pracę wychowawcy klasowego i innych pracowników szkoły.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/podpisy rodziców/

Skąd dowiedziałeś się o naszej szkole? (zaznacz krzyżykiem)
na targach szkół

z prezentacji w gimnazjum

z ulotek, plakatów, banerów reklamowych
(strona szkoły, Facebook)

z reklamy w prasie z Internetu
od

kolegi, koleżanki, znajomych

inne …………………………………………….

Proszę o przyjęcie do klasy I w roku szkolnym 2018 / 2019
Pruszcz Gdański, dnia ...........................................

................................................................
/czytelny podpis kandydata/

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu
Gdańskim

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w
Pruszczu Gdańskim, na podstawie złożonych dokumentów oraz zgodnie z zasadami rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 i wewnętrznymi kryteriami rekrutacji postanowiła:
.................................................................... kandydata:
(przyjąć / nie przyjąć)
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................................
nr wewnętrzny: ...................................................................................................................................................
do: .......................................................................................................................................................................
/typ szkoły/

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych dokumentów oraz:
1. Sumy punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego:
…………………………………………………………………………….. 2. Sumy punktów uzyskanych z ocen na świadectwie:
…………………………………………………………………………………… 3. Sumy punktów z pozostałych osiągnięć:
………………………………………………………………………………………...............
Łącznie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGI: ...............................................................................................................................................................
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym właściwym zarządzeniem.

Członkowie komisji rekrutacyjnej:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

