PODANIE – ANKIETA
kandydata do

Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
Szkoły dla Dorosłych
rok szkolny 2017/2018

Wybrany typ szkoły: .........................................................................................................................
(Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - zaoczne, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – wieczorowe,
Szkoła Policealna - Technik usług kosmetycznych - 4 semestry, Opiekun osoby starszej - 2 semestry,
Florysta – 2 semestry)

Kurs kwalifikacyjny: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich,
technik logistyk, ogrodnik, fryzjer, sprzedawca)
Prosimy o wpisanie kierunku kształcenia!

DANE OSOBOWE SŁUCHACZA (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 ...........................................................................................
(dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego)

Ukończona szkoła ponadgimnazjalna …………………………………………………………………………………………………………...
(dla kandydatów do szkoły policealnej)

Znajomość języków obcych: …………………………………………………………………………………………………………………………
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).

WYMAGANE DOKUMENTY:
 Podanie – ankieta
 Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej
 Kserokopia dowodu osobistego
 Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dla kandydatów do szkół zawodowych)
 2 fotografie

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

z prezentacji w gimnazjum

z ulotek, plakatów, banerów reklamowych

z reklamy w prasie

z Internetu (strona szkoły, Facebook)

od kolegi, koleżanki, znajomych

inne …………………………………………….

Proszę o przyjęcie na semestr I w roku szkolnym 2017 / 2018
Pruszcz Gdański, dnia ...........................................

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

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ*
Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
Szkoły dla Dorosłych

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących
w Pruszczu Gdańskim, na podstawie złożonych dokumentów oraz zgodnie z zasadami rekrutacji
do szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2016/2017 postanowiła:
.................................................................... kandydata:
(przyjąć / nie przyjąć)
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................................
nr wewnętrzny: ...................................................................................................................................................
do: .......................................................................................................................................................................
/typ szkoły/

UWAGI: ...............................................................................................................................................................
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym właściwym zarządzeniem.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

*

Wypełnia szkoła

