DRUK ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 8a do PP – 05.01.

……………………………………………………….

    

(pieczęć szkoły)

(kod ucznia z egzaminu próbnego)

……………………………….
(numer podania)

Podanie o przyjęcie do szkoły
Dyrekcja
GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W WOLSZTYNIE
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Proszę o przyjęcie mnie do klasy ………….. Gimnazjum dla Dorosłych w Wolsztynie
(podać typ szkoły)

Wybieram: zawód* – specjalność* – profil:* ………………………………………………………………
Inna szkoła to: ……………………………………………………………………………………………….
(wypełnić w przypadku nieprzyjęcia do wybranego typu szkoły)

Kandydat:
1. Nazwisko i imię (imiona) ………………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia: ………………………………...……………………………………………...
3. Nazwisko(a) i imiona rodziców: ………………………………………………………………………...
4. Adres: ……………………………………………………………………………………………………
5. Wybieram na egzamin wstępny jako przedmiot dodatkowy ……………………………………………
6. W przypadku przyjęcia mnie do szkoły chcę uczyć się następujących języków obcych: ………………
……………………………………………………………………………………………………………
Do podania załączam: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..
(podpis kandydata)

Wypełnia wychowawca klasy

Informacje o udziale w olimpiadach, konkursach, pełnionych funkcjach w organizacjach społecznych
w szkole i poza szkołą oraz innych osiągnięciach ucznia: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(podpis wychowawcy klasy)

(podpis dyrektora szkoły)

Dane zawarte w umowie objęte są ochroną w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych”
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DRUK ZGODNY Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 8a do PP – 05.01.
Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

7. Zestawienie uzyskanych punktów
Przedmioty egzaminu

Liczba punktów z
testu pisemnego

Ocena (słowna)
odpowiadająca
liczbie punktów z
testu

Ocena (słowna) z
egzaminu ustnego

Liczba punktów
przypisanych ocenom (rozporządzenie MENiS)

Razem punktów przypisanych ocenom z tytułu egzaminu
a) z tytułu ocen na świadectwie
Punkty za dodatkowe kryteria kwalifikacyjne
b) z tytułu …………………….
Łączna ilość punktów (egzamin + kryteria dodatkowe)
Minimalna ilość punktów warunkująca przyjęcie
8. Przyjęcie bez egzaminu wstępnego ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(jeżeli tak – wpisać na jakiej podstawie)

9. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna postanowiła:
……………………………………………………………………………………………………………
(przyjąć* – nie przyjąć* do klasy pierwszej, podać typ szkoły, zawód – specjalność – profil)

……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczęć szkoły)

(podpis Przewodniczącego Komisji)

10. Informacja o przyjęciu do innej szkoły niż wybrana w pierwszej kolejności:
……………………………………………………………………………………………………………
(wypełnić gdy taki przypadek ma miejsce, podać typ szkoły, zawód – specjalność – profil)

……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczęć szkoły)

(podpis Przewodniczącego Komisji)

* – niepotrzebne skreślić

Dane zawarte w umowie objęte są ochroną w rozumieniu „Ustawy o ochronie danych osobowych”
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