....................................................................

......................................., dn. .....................

(nazwisko i imię kandydata)

Telefon kontaktowy ..................................
Gimnazjum Nr ..... w .................................

Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego
w Świeciu
UWAGA!
WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu.
DANE KANDYDATA [zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 59)]
Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

PESEL (w przypadku braku podać serię i numer paszportu)

Miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość, ul., nr)

Kod pocztowy

Poczta

Imię i nazwisko ojca

Telefon ojca

Adres poczty elektronicznej ojca

Miejsce zamieszkania ojca (miejscowość, ul., nr)

Kod pocztowy

Poczta

Imię i nazwisko matki

Telefon matki

Adres poczty elektronicznej matki

Miejsce zamieszkania matki (miejscowość, ul., nr)

Kod pocztowy

Poczta

Imię i nazwisko opiekuna

Telefon opiekuna

Adres poczty elektronicznej opiekuna

Miejsce zamieszkania opiekuna (miejscowość, ul., nr)

Kod pocztowy

Poczta

WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH SZKÓŁ PUBLICZNYCH
(w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych, zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 5 w/wym. ustawy)
Lp.

Nazwa szkoły, do której został złożony wniosek kandydata

WSKAZANIE KOLEJNOŚCI SZKÓŁ
1 - SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU
2 - SZKOŁA DRUGIEGO WYBORU
3- SZKOŁA TRZECIEGO WYBORU

1.
2.
3.
DEKLARACJA WSTĘPNA DOT. WYBORU KLAS – PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
(zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 6 w/wym. ustawy)

lingwistyczny – rozszerzone języki obce, od klasy II dodatkowa nauka trzeciego języka obcego
(francuski, hiszpański, niemiecki lub włoski);
administracyjno–mundurowy – dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji prawnej;
medyczny – dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i ratownictwa medycznego;
matematyczny – rozszerzona obowiązkowo matematyka;
Wszyscy uczniowie obowiązkowo kontynuują naukę języka angielskiego, a jako drugi język obcy
wybierają:
język francuski;
język niemiecki;
język włoski (zaznacz właściwy +).
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Uwaga!
Dostarczenie oryginalnego świadectwa i zaświadczenia oznacza, że kandydat w pierwszej
kolejności wybiera naszą szkołę.

CIĄG DALSZY
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do
przeprowadzenia rekrutacji oraz w toku ewentualnej nauki.

………............................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Do wniosku załączam (należy zaznaczyć właściwe punkty znakiem „”):
1) świadectwo ukończenia gimnazjum lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
którą kandydat ukończył,
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub jego kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1943, z późn. zm.),
4) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
5) pozostałe dokumenty potwierdzające przez kandydata spełnienie warunków, o których mowa w art. 150 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 0, poz. 59),
6) dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

UWAGA!
Dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 należy dostarczyć w terminie późniejszym,
nie później niż do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00.
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Uwaga!
Dostarczenie oryginalnego świadectwa i zaświadczenia oznacza, że kandydat w pierwszej
kolejności wybiera naszą szkołę.

