KARTA KANDYDATA – część I: podanie o przyjęcie
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
I. Dane Kandydata

I. Dane Rodziców / Opiekunów

1. ………………………………..............………………

1. ……….………………..……………….….……………..
(imię i nazwisko matki/ opiekuna)

(imię i nazwisko)

2. ………………………………..............……………...
(miejsce i data urodzenia)

2. ……………………………..……………….……………
(telefon komórkowy)

3. ………………………………..............……………...

3. ………………………………………………………………….
(adres e-mail)

(adres e-mail)

4. ………………………………..............……………...

4. .……………………………..……………………………
(imię i nazwisko ojca/ opiekuna)

(telefon komórkowy)

5. ………………………………..............……………...

5..……………………………..…….……………………....
(telefon komórkowy)

(telefon domowy)

6. ul. / nr ……..............…………………..…..………...
miejscowość ……….…….………………..……….
kod pocztowy ……..…….………………..………..

6. ….………………………………….…………………………..
(adres e-mail)

7. ul. / nr ….…..............………..………..….……………..

(adres zamieszkania)

7. ………………………………..............……………..
(PESEL)

miejscowość ……….…….……………...….………….
kod pocztowy ……..…….……………….…………….
(adres do korespondencji)

8. …………………………………………………………..……………………………………………………………..
.……………………………………………………………..…………………………………………………………
(adres ukończonej szkoły Kandydata)

9. ……………………………………………………………..…………………………………………………………..
(klasa, do której Kandydat uczęszczał)

Proszę o przyjęcie mnie do klasy II IB (realizującej program matury
międzynarodowej) przy ZSO nr 13 w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019
.............……………...................................................
(data, miejscowość, podpis kandydata)

.............……………............................................
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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Karta Kandydata – część II: wybór przedmiotów
II. Wybór przedmiotów deklarowany przez Kandydata do nauki w II IB
Proszę wybrać po jednym przedmiocie, zgodnym z planowanym kierunkiem studiów,
z każdej grupy – łącznie 6, w tym: 3 przedmioty na poziomie HL*) i 3 przedmioty
na poziomie SL. Grupa przedmiotowa zostanie utworzona po zgłoszeniu odpowiedniej
liczby kandydatów.
Proponowane przedmioty

Wybrany przedmiot Poziom

Ocena semestralna w roku
szkolnym 2017/2018

Grupa I
Polish A Lit. HL,
Polish A Lit. SL,
English A SL
Grupa 2
English B HL
Grupa 3
History HL i SL,
Geography HL i SL,
Psychology HL i SL,
Economics HL i SL.
Grupa 4
Biology HL i SL,
Chemistry HL**) i SL,
Physics HL i SL,
Computer science HL i SL
Grupa 5
Mathematical Studies, SL,
Mathematics HL i SL
Grupa 6
Visual Arts HL i SL,
French ab initio i SL,
German ab initio i SL,
German B HL***) i SL,
Spanish ab initio i SL,
lub drugi przedmiot z Grupy 3 i 4
*) przy wyborze poziomu HL zaleca się wziąć pod uwagę ocenę semestralną – minimum „dobry” z
przedmiotu analogicznego, realizowanego w systemie matury polskiej (np. Polish SL → język polski)
**) przy wyborze Chemistry HL zaleca się wybór Mathematics SL
***) grupa zostanie utworzona w przypadku odpowiedniej liczby chętnych

Karta Kandydata – część III: punktacja
III. Osiągnięcia Kandydata w roku szkolnym 2017/2018
……………………………………………………………………..…………………………………………………..
(imię i nazwisko Kandydata, nazwa szkoły do której uczęszcza Kandydat)

[%] obecności na zajęciach

Liczba godzin nieusprawiedliwionych

Frekwencja roczna
Ocena roczna z zachowania
Średnia roczna ocena z wszystkich przedmiotów
Ocena roczna z Theory of Knowledge [TOK] (tylko absolwenci
I pre-IB)
Ocena roczna z Creativity Activity Service [CAS] (tylko absolwenci
I pre-IB)
Liczba godzin wolontariatu (tylko absolwenci spoza I pre-IB)

Potwierdzam zgodność powyższych danych z wynikami klasyfikacji za ostatni rok szkolny.
………………………………………………………………..
(data, podpis wychowawcy klasy Kandydata)

IV. Osiągnięcia Kandydata do kwalifikacji do klasy II IB
WYPEŁNIA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Kandydat przyjęty poza postępowaniem kwalifikacyjnym: TAK* / NIE* (*właściwe zakreślić)
2. Kandydat w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskał następujące wyniki:
L. p.

Składnik punktacji

Punktacja

Mnożnik

Max. liczba punktów

1.

Rozmowa kwalifikacyjna

1-6

2x

12 pkt.

2.

Średnia ocen z wszystkich
przedmiotów

1-6

5x

30 pkt.

3.

Ocena z TOK-u
[tylko dla uczniów I pre-IB]

1-6

1x

6 pkt.

4.

Zaliczenie z CAS-u
[tylko dla uczniów I pre-IB]

6

1x

6 pkt.

Wolontariat: minimum
udokumentowanych 20 godz.
[dla uczniów spoza I pre-IB]

3

1x

3 pkt.

1-6

1x

6 pkt.

5.

Ocena z zachowania

Punkty uzyskane
przez Kandydata

Suma punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
6.

Wynik egzaminu z języka angielskiego (dla uczniów z innych szkół)
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