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WNIOSEK
o przyjęcie ucznia do klasy I

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  IM. ADAMA MICKIEWICZA

W ZESPOLE SZKÓŁNR 1 WŻYCHLINIE

ul. Łukasińskiego 21, 99-320 Żychlin
na rok szkolny 2014/2015

DANE OSOBOWE KANDYDATA (powinny być zgodne z zapisem w akcie urodzenia dziecka)

Imię/imiona

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia Miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

Ulica Kod pocztowy

Nr domu/ nr
mieszkania

DEKLARACJE I INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM KANDYDATA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie do klasy I
z rozszerzonymi przedmiotami (zaznacz X):

· język polski, historia, wiedza o społeczeństwie Grupa:
· cywilna
· mundurowa

· biologia, chemia, język angielski

· matematyka, geografia, język angielski
Jako drugi język obcy wybieram:

· język rosyjski kontynuacja nauki języka
· język niemiecki kontynuacja nauki języka

Zgodnie z zasadami rekrutacji, mogąc złożyć wnioski do trzech szkół ponadgimnazjalnych, Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie traktuję jako szkołę:

§ pierwszego wyboru
§ drugiego wyboru
§ trzeciego wyboru

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE

Odległość z miejsca zamieszkania do szkoły (w km)

Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  ...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TAK NIE

Kandydat posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (należy zakreślić odpowiedź) TAK NIE
Dodatkowe informacje o kandydacie
(np. stan zdrowia, zalecenia lekarskie,
potrzeba szczególnej opieki i in.)
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DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość,
kod

Ulica, nr
domu/nr
mieszkania

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon

Adres e-mail

§ Syn/córka będzie uczęszczać na zajęcia religii – TAK / NIE.
§ Syn/córka będzie uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie – TAK / NIE.*

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych

z rekrutacją do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

............................................................................................ ……………………………………………………………………………………………
czytelny podpis kandydata czytelny podpis rodzica/opiekuna

……………………………………………………………………………………………
miejscowość, data

Wymagane załączniki:

1) świadectwo ukończenia gimnazjum,
2)  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3)  zaświadczenia o osiągnięciach w nauce i sporcie na szczeblu ponadszkolnym,
4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  na niepełnosprawność, orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
5) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),
7) dokumentacja medyczna,
8) 2 fotografie.


