WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
A. DANE O KANDYDACIE:
imię i nazwisko
PESEL
w przypadku braku PESEL - seria i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość
data i miejsce urodzenia
ulica i numer domu
adres
zamieszkania

-

kod pocztowy, poczta
miejscowość, gmina

adres e-mail kandydata
numer telefonu komórkowego

B. DANE O RODZICACH (OPIEKUNACH PRAWNYCH) KANDYDATA:
imiona i nazwiska
ulica i numer domu
adres
zamieszkania

-

kod pocztowy, poczta
miejscowość, gmina

adres e-mail rodziców
numer telefonu stacjonarnego
numery telefonów komórkowych

C. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019.
Jako preferowany wybieram następujący oddział z profilem nauczania:

POLITECHNICZNY

MENADŻERSKI

*) odpowiednie zakreślić

HUMANISTYCZNY

MEDYCZNY

W przypadku niezakwalifikowania mnie do powyższego oddziału, proszę o zakwalifikowanie do oddziału: *) odpowiednie zakreślić

POLITECHNICZNY

MENADŻERSKI

HUMANISTYCZNY

MEDYCZNY

D. INFORMACJA NT. ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (w kolejności preferencji):
1.

2.

3.

data i czytelny podpis kandydata

E.

Potwierdzam prawdziwość danych umieszczonych w części A i B.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w części A i B zgodnie z potrzebami szkoły.
Wyrażam zgodę na naukę mojego dziecka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podl.
data i czytelne podpisy rodziców
(opiekunów prawnych)

INFORMACJE DODATKOWE
A. WYBÓR CZWARTEGO PRZEDMIOTU PODLEGAJĄCEGO PUNKTACJI:
*) zakreślić tylko jeden przedmiot w jednym wybranym przez siebie profilu

politechniczny

menadżerski

humanistyczny

medyczny

fizyka
chemia

wos
geografia

historia
wos

biologia
chemia

data i czytelny podpis kandydata

Niniejszy formularz INFORMACJI DODATKOWYCH należy wydrukować na drugiej stronie WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym w Regulaminie Rekrutacji 2018.
Rodzice mają prawo dołączyć do wniosku inne dokumenty, w tym w szczególności dotyczące stanu zdrowia kandydata, opinie lub orzeczenia
poradni specjalistycznych, orzeczenia o niepełnosprawności itp. – zgodnie z art. 20f ust. 3 Ustawy o systemie oświaty oraz Regulaminem Rekrutacji 2018.
Do wniosku należy dołączyć w terminie określonym w Regulaminie Rekrutacji 2018:
1. oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum;
2. oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum;
3. ewentualnie inne dokumenty.
Podczas rekrutacji punktowane są jedynie te sukcesy kandydatów, które są potwierdzone odpowiednim wpisem zamieszczonym
na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do I LO, osoby pragnące podjąć naukę w szkole muszą w terminie
określonym w Regulaminie Rekrutacji 2018 potwierdzić swoją wolę poprzez:
1. złożenie podpisu na odpowiednim formularzu wyników rekrutacji;
2. złożenie uzupełniających danych kandydata;
3. w przypadku wcześniejszego dostarczenia kopii: złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
4. dostarczenie dwóch fotografii legitymacyjnych o wymiarach 30x42 mm.
Rodzice uczniów przyjętych do I LO, którzy nie wyrażają zgody na uczęszczanie ich dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie
podczas nauki w liceum, są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenie w sekretariacie szkoły do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Wszędzie powyżej, gdzie jest mowa o rodzicach, dotyczy to rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

