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*

X * (* niepotrzebne skreślić)

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 stałego zameldowania …………………………………………………………………………….
(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 *
klasy II gimnazjum * (* niepotrzebne skreślić)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji i prowadzenia przebiegu
dokumentacji nauczania przez szkołę, organ prowadzący i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami
oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

……………………………..
(miejscowość, data)

………..………………………..
(podpis kandydata)

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

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
Zestawienie uzyskanych punktów:

I etap egzaminu

Test selekcyjny

Wynik testu selekcyjnego
RAZEM

Świadectwo
klasy VII szkoły podstawowej *
klasy II gimnazjum *
(* niepotrzebne skreślić)

max 75 pkt

język niemiecki

max 5 pkt

język angielski

max 5 pkt

matematyka

max 5 pkt

fizyka

max 5 pkt

biologia

max 5 pkt

chemia

max 5 pkt

historia

max 5 pkt

świadectwo z wyróżnieniem
RAZEM

max 1 pkt
max 25 pkt

RAZEM max 100 pkt

Łączny wynik I etapu egzaminu
Na podstawie wyniku I etapu postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja RekrutacyjnoKwalifikacyjna postanowiła
.....................................................................................................................................................
(zakwalifikować, nie zakwalifikować kandydata do drugiego etapu egzaminu)

II etap egzaminu
Wynik rozmowy kwalifikacyjnej ...................................................................................................
(podstawą jest protokół szkolnej komisji rekrutacyjnej Miejskiego Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie)

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

Miejskiego Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie

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

.....................................................
(stempel szkoły)

Pieczęć i podpis
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

