KONKURS „TECHNIK ABSOLWENT 2021”
Zawód/specjalność…………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły(adres i telefon)
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię absolwenta:
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Data urodzenia absolwenta:
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania absolwenta ,telefon, e-mail:
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp.

Punkty;
samoocena
szkoły

Treść

konkursowa
4

Uwagi

1

2

I.
II.
III.

Średnia z ocen na świadectwie ukończenia szkoły
Średnia ocen na świadectwie z przed. zawodowych
Konkursy wojewódzkie, regionalne,
olimpiady zawodowe– rejonowe
a. I miejsce
- laureat
b. II miejsce
- laureat
c. III miejsce
- laureat
d. wyróżnienie - finalista
Konkursy ogólnopolskie,
olimpiady zawodowe– regionalne, wojewódzkie;
a. I miejsce
- laureat
b. II miejsce
- laureat
c. III miejsce
- laureat
d. IV miejsce i dalsze- laureaci
e. wyróżnienie - finalista
f. udział w olimpiadzie
Olimpiady zawodowe ze strony C K E – krajowe
a. I miejsce
- laureat
b. II miejsce
- laureat
c. III miejsce
- laureat
d. IV miejsce i dalsze- laureaci
e. wyróżnienie
finalista
g. udział

ocena średnia x 3,0 współczynnik
ocena średnia x 5,0 współczynnik

Konkursy z zakresu wiedzy i umiejętności
ogólnokształcących, w tym
(za wszystkie konkursy sportowo - artystyczne max 3 pkt)

wpisać 3,0 - kraj—laureat, finalista,
wpisać 2,0 - woj. – laureat, finalista
wpisać 1,0- powiat- laureat, finalista
( udział 50% punktów )

Kursy zawodowe ogólnokształcące
(pogłębiające, rozszerzające wiedzę )

2pkt – kursy rozszerzające
1pkt – kurs podstawowy

Egzamin maturalny – świadectwo dojrzałości
(max 500: 100=5 „ocena x 3 współczynnik = 15pkt)

(+ za dodatkowe egzaminy)
- rozszerzony – 3pkt powyżej 75%
-rozszerzony – 2pkt mniej niż 75%
-rozszerzony – 1pkt mniej niż 50%, co
najmniej 30%

IV.

V.

VI.

VII

3

Punkty;
komisja

( x za każdy konkurs )
wpisać 4,0
wpisać 3,0
wpisać 2,0
wpisać 1,0
(x za każdy konkurs )
wpisać
wpisać
wpisać
wpisać
wpisać
wpisać
( x za każdy
wpisać
wpisać
wpisać
wpisać
wpisać
wpisać
( x za każdy

VIII

IX

X

5

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
konkurs )
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
konkurs )

Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe

3 kwalifikacje (max 600:3=200:5= 40 pkt.)
2 kwalifikacje (max 400:2=200:5=40 pkt.)
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 1pkt
RAZEM ilość punktów

Do wyżej wymienionych danych szkoła winna dostarczyć ksero świadectwa ukończenia technikum, świadectwa dojrzałości, dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kserokopię załączników: dyplomów z konkursów, olimpiad i innych osiągnięć zawodowych. Nie
należy ich zastępować oświadczeniami wychowawcy itp.! Kartę wypełnić pismem technicznym lub komputerowym. Data zgłoszenia:……….…………………
Podpis absolwenta

Podpis wychowawcy

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

………………………

………….……………….

…………………..……………..

1

OŚWIADCZENIE
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa, moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu w celach związanych z udziałem w konkursie.

………………………………………………..
Data i podpis absolwenta

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a,
00-050 Warszawa, tel. 22 8271768, adres e-mail: simp@simp.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją
konkursu oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na wskazany powyżej adres siedziby administratora danych lub
adres email. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będą
udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu a także przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest
dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie.
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