....................................................................................................
(imiona i nazwisko kandydata)

.....................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

NR PESEL

......................................................................................................
(adres zamieszkania - miejscowość lub ulica, numer domu)

.....................................................................................................
(kod, miejscowość)

4-letnie

....................................................................................................
(telefon kontaktowy , e-mail kandydata)

....................................................................................................
(szkoła, do której uczęszcza kandydat)

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wolsztynie

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej liceum 4-letniego:



Matematyczno-fizycznej: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka;



Matematyczno-informatycznej: przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka;



Biologiczno-chemicznej: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia;



Humanistycznej: przedmioty rozszerzone: język polski oraz ______________ (do wyboru1: historia albo geografia)



Ogólnej: przedmioty rozszerzone: matematyka oraz _____________________(do wyboru1: geografia albo historia)



Promocja zdrowia: przedmioty rozszerzone: biologia oraz geografia



Lingwistycznej: przedmioty rozszerzone: język angielski, język __________________( do wyboru1:niemiecki albo hiszpański)
oraz _______________________

Języki obce (wybierz jedną z opcji):



Wybieram dwa języki kontynuowane:

(do wyboru1: geografia albo historia)

2

pierwszy…………….………….(do wyboru1: j. angielski, j. niemiecki)
drugi ………………………….(do wyboru1: j. angielski, j. niemiecki)



Wybieram pierwszy język kontynuowany …..……..………………. (do wyboru1: j. angielski, j. niemiecki)
oraz drugi nauczany od podstaw ……………….albo3.……….….... (do wyboru: j. francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)

1

Należy wybrać jeden z wymienionych przedmiotów/ języków.

2

Wypełniają kandydaci do wszystkich klas z wyjątkiem lingwistycznej. Zaznacz jedną wybraną opcję, zgodnie z własnymi preferencjami. O przyznaniu proponowanego przez kandydata języka
początkującego ostatecznie decyduje szkoła.

3

Wskaż drugi wybór języka początkującego w przypadku nieutworzenia grupy językowej preferowanej przez ciebie.

Informacje o rodzicach /prawnych opiekunach:
matka/opiekun

ojciec/ opiekun

imię i nazwisko4

adres zamieszkania4

telefon kontaktowy4

adres e-mail
\

Korespondencję prosimy kierować do: ______________________________________________________________________
(prosimy wpisać jednego z powyższych opiekunów)

Kryteria uzupełniające (różnicujące):
Lp.

Kryterium
1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

*Wpisanie ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało
nieuwzględnieniem danego kryterium przy ustalaniu warunków do przyjęcia.

-

Oświadczenia:
1. Oświadczamy, iż wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
2. Zobowiązujemy się do bieżącego uaktualniania danych, które w trakcie pobytu dziecka w szkole uległy
zmianie (numer telefonu, adres zamieszkania itp.).
3. W y r a ż a m y z g o d ę / n i e w y r a ż a m y z g o d y 5 na publikację materiałów promocyjnych
o Wolsztyńskim Liceum, w których kontekstowo występuje syn/córka bądź informacje o nim/niej
(film, fotografie, informacje tekstowe o osiągnięciach naukowych, sportowych i artystycznych).
4. Wyrażamy zgodę na realizację przedmiotów uzupełniających realizowanych w oparciu o programy
autorskie zgodnie z wybranym przez ucznia kierunkiem kształcenia.
5. Wyrażamy zgodę na udział syna/córki w zajęciach edukacyjnych (wycieczki dydaktyczne, zajęcia
tematyczne) odbywających się w soboty lub niedziele.

4
5

Dane obowiązkowe.
Niepotrzebne skreślić

6.

W y r a ż a m y z g o d ę / n i e w y r a ż a m y z g o d y 5 na udział syna/córki w konkursach,
turniejach, rozgrywkach i olimpiadach przedmiotowych.

7. Przy składaniu oryginału świadectwa przedkładamy akt urodzenia lub dowód osobisty kandydata
do wglądu.

_____________________________________

_____________________________________________

(podpis kandydata )

(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)

Informacje szkoły (podstawowej) o uczniu:
Opinia wychowawcy klasy o uczniu (osiągnięcia, umiejętności i predyspozycje)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………….......................……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………......................………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………......................………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Oceny z wybranych przedmiotów uzyskane przez ucznia w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019
Język polski - ____________________________________

Fizyka - _________________________________________

Historia - ________________________________________

Chemia - ________________________________________

Język _____________- _____________________________

Biologia - _______________________________________

Język ____________- ______________________________

Geografia -_______________________________________

Matematyka - ____________________________________

Wychowanie fizyczne -___________________________

___________________________
(podpis wychowawcy klasy)

________________________________
(pieczęć szkoły)

________________________________
(podpis dyrektora szkoły)

Załączniki do podania:



życiorys z informacją o swoich osiągnięciach i zainteresowaniach



dwie podpisane fotografie legitymacyjne i w formie elektronicznej



kserokopie posiadanych orzeczeń i opinii PPP



świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po otrzymaniu)



wyniki egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu)



………………………………………………………………………………………………………………

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje
się, iż:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby rekrutacji jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.
996, 1000, 1290, 1669 i 2245), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego
oraz
postępowania
uzupełniającego
do
publicznych
przedszkoli,
szkół
i
placówek,
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Decyzja komisji.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu ……………………………………………………………………….
Ustaliła, że …………………………………………………………….. uzyskał/a liczbę punktów……………
(imię i nazwisko)

W związku z powyższym Komisja postanowiła PRZYJĄĆ / NIE PRZYJĄĆ ww. kandydata
(niepotrzebne skreślić)

do klasy ……………………………… Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wolsztynie

________________________________
(podpis przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjnej)

