Warka, dnia ........................... 2018 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Wysockiego w Warce
Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce
do klasy pierwszej o profilu:
Lp.

Profil kształcenia

Wybieram
profil
(zaznacz X)

1.

humanistyczny

□

2.

biologiczno - chemiczny

□

3.

matematyczno - geograficzny

□

Drugi język obcy:

Przedmioty rozszerzone

j. polski
historia
j. angielski
biologia
chemia
matematyka
matematyka
geografia
j. angielski

□ j. niemiecki □ j. rosyjski

Nazwisko kandydata ............................................................................................................................
Imiona kandydata .................................................................................................................................
pierwsze

drugie

Data i miejsce urodzenia.......................................................................................................................
PESEL
Adres ucznia .........................................................................................................................................
miejscowość

kod pocztowy

poczta

...............................................................................................................................................................
ulica

nr domu/lokalu

nr telefonu

Pełna nazwa Gimnazjum, adres ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Rodzice / Opiekunowie ucznia
…………………………………………………………………………………………………...........
Imiona i nazwisko

telefon

…………………………………………………………………………………………………...........
Adres zamieszkania

Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
3. Karta zdrowia
4. 2 zdjęcia czytelnie podpisane na odwrocie
5. Inne dokumenty (np. dyplomy, zaświadczenia)

□

Wpisz odpowiednio:

1. Jeżeli nasza szkoła jest pierwszą spośród
wybranych przez Ciebie szkół
2. Jeżeli nasza szkoła jest drugą przez Ciebie
wybraną
3. Jeżeli nasza szkoła jest trzecią w kolejności
wybraną przez Ciebie szkołą

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w tym
formularzu dla potrzeb związanych z procesem rekrutacji i kształcenia zgodnie z Ustawą
o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

……………………………………..

…………………………………………….

podpis kandydata

podpisy rodziców / prawnych opiekunów

WYPEŁNIA SZKOŁA
Liczba uzyskanych punktów w procesie rekrutacji ………………………………………….....
Kandydat/ka ………………………………………………………………………………….....
imię i nazwisko

przyjęty/a / nie przyjęty/a do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce
do klasy pierwszej o profilu .......................................................................................................
Podpisy członków komisji rekrutacyjnej:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………

