KWESTIONARIUSZ
Dla kandydatów do klas pierwszych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku ul. Hanki Lewandowicz 4 (tel. (048) 62 10 047
1. Imiona i nazwisko ...................................................................................................................
2. Nr PESEL
3. Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................
4. Adres zamieszkania .................................................................................................................
...................................................... nr telefonu do rodziców .................................................
5. Opiekunowie prawni (imiona i nazwisko) ..............................................................................
6. Nazwa i nr gimnazjum do którego uczęszcza kandydat, miejscowość, w której jest szkoła
..................................................................................................................................................
7. Język obcy realizowany w szkole ...........................................................................................
8. Język obcy dodatkowy (podać ilość lat nauczania i formę) .................................................
..................................................................................................................................................
9. Ubiegam się o przyjęcie do klasy pierwszej (wymienić typ szkoły – podkreślić wybrany):


3 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa: stolarz, cieśla, dekarz, mechanik pojazdów
samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter sieci instalacji i urządzeń
sanitarnych (hydraulik), murarz-tynkarz, wędliniarz, piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer,
elektryk, tapicer, sprzedawca.



4 letnie Technikum Leśne z ochroną przyrody;



4 letnie Technikum Drzewne;



4 letnie Technikum Renowacji Elementów Architektury;



3 letnie Liceum Ogólnokształcące (mundurowe):
- funkcjonariusz służby więziennej
- bezpieczeństwo publiczne

9. Czy chciałbym zamieszkać w internacie szkolnym: TAK – NIE (niepotrzebne skreślić).
10. Moje zainteresowania: artystyczne, sportowe itp. .................................................................
..................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016r poz. 922 tekst jednolity ustawy) do celów związanych z procedurą rekrutacji do szkoły
ponadgimnazjalnej.

................................................
podpis rodzica/opiekuna

.......................................
podpis kandydata do szkoły

Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji.
Wyrażam zgodę – na zbierania, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako
rodzica (prawnego opiekuna) w zakresie rekrutacji oraz działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na zbierania, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka oraz mojego jako rodzica
(prawnego opiekuna) do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

