Koszalin, dnia ...................................... 2015 r.

Dane wykorzystywane
do użytku wewnętrznego

ANKIETA REKRUTACYJNA

- dodatkowe zajęcia proponowane w klasach pierwszych
Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja
w Koszalinie ul. M. Wańkowicza 26
www.gimnazjum7.koszalin.pl
tel. 94 345 17 56
Dane identyfikacyjne kandydata:
Nazwisko ......................................................... Imiona ...........................................................................
PESEL ............................................................................
Telefon kandydata ……………………………………
wybór

PROPONUJEMY W KLASACH PIERWSZYCH DODATKOWE ZAJĘCIA:
(należy określić kolejność zainteresowań kandydata wpisując odpowiednio 1, 2, 3)

- językowo-fotograficzne – dodatkowe zajęcia językowe pozwalające poznać kraje UE i brać
udział w międzynarodowej współpracy w ramach programu Comenius i Pomerania. Dla
zainteresowanych techniką fotografowania, cyfrową obróbką zdjęć oraz udziałem w plenerach,
wystawach i sesjach fotograficznych.
- humanistyczno-informatyczne – dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o treści
z zakresu dziennikarstwa i filmu. Na dodatkowych zajęciach z informatyki młodzież
wprowadzana jest w zagadnienia z grafiki komputerowej i obróbki obrazu, kształcenia
podstawowych umiejętności tworzenia stron www,
- z edukacją prawną – dla tych, którzy w przyszłości chcą studiować prawo. Chcemy, aby
uczeń miał lekkość operowania wiedzą, która wydaje się być tajemną i zawarowaną tylko dla
prawników.
- sportowe z piłki nożnej – zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 8 godzin tygodniowo
dla chłopców chcących brać udział w treningach specjalistycznych z zakresu piłki nożnej
prowadzonych przez trenerów KKPN "Bałtyk".
- zajęcia sportowe z judo – dla wszystkich, którzy chcą trenować judo i poznawać kulturę
Dalekiego Wschodu proponujemy 4 godziny zajęć wychowania fizycznego oraz 4 godziny
treningów judo (w szkole i na Gwardii). Szkoła zapewnia grupie trenującej kimona i
profesjonalne warunki treningowe.
We wszystkich klasach pierwszych podstawowym językiem obcym jest język angielski (kontynuacja nauki).
Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz po
przyjęciu do szkoły wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych 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. z2002 r Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).
…………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

