P O D A N I E
o przyjęcie do Społecznego LO w Kłodzku

.......................................................
na rok szkolny
...............................................
do klasy

pieczęć macierzystej szkoły

.............................................................
data wpłynięcia podania
i podpis osoby przyjmującej

PROSIMY WYPEŁNIAĆ POLA CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.
DANE

OSOBOWE

Imię/imiona i nazwisko kandydata

Data i miejsce urodzenia

…...........................................................................................

(dzień, miesiąc, rok, miejsce)

Adres zamieszkania

….............................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)

PESEL
Telefon kontaktowy
Imię ( i nazwisko) matki / telefon
Imię (i nazwisko) ojca / telefon

Społeczne LO w Kłodzku jest dla mnie
szkołą – zaznacz ” x”

I wyboru

II wyboru

III wyboru

Inne szkoły, do których składam podania o przyjecie do klasy pierwszej:
1 (nazwa i adres)
2 (nazwa i adres)
ZAŁĄCZNIKI
1

Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

2

Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3

Dwie fotografie

4

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej

5

Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku - ul. Daszyńskiego 12, 57-300 Kłodzko
Tel.(74) 867 24 57, e-mail: sekretariat@zss.klodzko.pl, www.zss.klodzko.pl

P O D A N I E
o przyjęcie do Społecznego LO w Kłodzku
ANKIETA

DLA KANDYDATA/KANDYDATKI

2

Jakich języków obcych uczyłeś/uczyłaś się do tej pory ?

3

Ile lat się ich uczyłeś / uczyłaś ?

4

Określ swój poziom znajomości języków obcych
(świetnie, ponadprzeciętnie, przeciętnie, słabo).
OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH OS.

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą i
stanem
faktycznym.
Wyrażamy
zgodę
na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym
formularzu,
w
celach
związanych
z
przeprowadzeniem
naboru.
Jednocześnie
oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie oraz
mamy świadomość przysługującego am prawa do
wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych.
Oświadczamy, że znamy i akceptujemy regulamin
przyjęć obowiązujący w szkole.

W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla
celów rekrutacji. Dane podaje dobrowolnie oaz mam
świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich
danych oraz ich poprawiania. Przyjmuje do wiadomości, iż
administratorem
danych
jest:
Społeczne
Liceum
Ogólnokształcące w Kłodzku, ul. Daszyńskiego 12, 57-300
Kłodzko

…........................................

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

m-ść, data

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

podpisy rodziców / opiekunów

WYNIKI

….......................................
podpis kandydata

REKRUTACJI

1

Egzamin – część I / humanistyczna

2

Egzamin – część II / matematyczno – przyrodnicza

3

Suma punktów za oceny na świadectwie klasy III

4

Rozmowa kwalifikacyjna + inne osiągnięcia

5

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

DECYZJA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ
Szkolna komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna postanowiła

przyjąć / nie przyjąć

kandydata

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

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

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

pieczęć Społecznego LO

miejscowość, data

pieczęć i podpis dyrektora

W wypadku negatywnej decyzji przekazuje dokumentację kandydata

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

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

pieczęć Społecznego LO

podpis wydającego

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

podpis osoby odbierającej
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