Liceum Plastyczne w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych, ul. Gandhiego 14, 91-012 Łódź
tel./fax (0-42) 651-23-13
e-mail : zsplodz@wp.pl, http://www.plastyklodz.pl

Dyrektor
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego
w Łodzi
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do LICEUM PLASTYCZNEGO
w ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
w Łodzi
Nazwisko: .......................................................Imiona .........................................................................
Data urodzenia: ..............................................Miejsce urodzenia: ......................................................
Województwo ................................................Obywatelstwo ..................................................................
PESEL kandydata : .......................................
Dane adresowe kandydata:
Miejscowość stałego zameldowania ................................................Kod pocztowy ................................
Województwo ................................................ ul. ............................................. nr domu .......................
Telefon kontaktowy ucznia: .........................................................................
Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów :

Ojca ..................................................... Telefon kontaktowy ..............................................
adres poczty elektronicznej...........................................
Matki ................................................... Telefon kontaktowy ..............................................
adres poczty elektronicznej...........................................
Proszę o przyjęcie do klasy I Liceum Plastycznego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych
w Łodzi
Obecnie kończę naukę w Gimnazjum Nr .................... w ..................................................................

Załączniki do kwestionariusza:
1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
plastycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki medycznej.
2. Inne dokumenty:
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór dostępny w szkole),
 orzeczenie
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
wydane
ze
względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie j jego rodzicem, (odpis)
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim,
 opinię wydaną przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
 Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem.
 Dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia kandydata w dziedzinie plastyki
(dyplomy, zaświadczenia itp.).
 Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał, po zakończeniu roku szkolnego).
 Zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(oryginał, po otrzymaniu z OKE).
 Karta zdrowia (po zakończeniu rekrutacji).
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne
ze stanem faktycznym. Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto w przypadku zakończenia rekrutacji
z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych szkole oraz organowi założycielskiemu
i organowi uprawnionemu do nadzoru w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. DZ.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich
poprawiania w siedzibie szkoły.

………………………

…………………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

(podpis ucznia)

Oceny uzyskane na koniec I semestru klasy III gimnazjum
Zachowanie ......................................................

Język .................................................................

Język polski......................................................

Matematyka.......................................................

Język .................................................................

Plastyka (sukcesy artystyczne)..................

Osiągnięcia artystyczne..........................................................................

Pieczęć szkoły

...............................................................................................................
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach:
a) wychowania do życia w rodzinie:
wyrażam zgodę
b) religii

etyki

nie wyrażam zgody
religii i etyki

żadnego z wymienionych
w pkt. b przedmiotów

