WNIOSEK
DO KLASY PIERWSZEJ
Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Orkana w Bieżuniu

miejsce na
wklejenie
fotografii

Wnioskuję o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Orkana w Bieżuniu w roku szkolnym 2017/2018 według niżej przedstawionych preferencji:

 I A – KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
 I B – KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA – WOJSKOWA
 I C – KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA – MULTIMEDIALNA
______________________________________________________________________________________________________________________

W klasie pierwszej wybieram przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski

tak 

nie 

język polski

tak 

nie 

matematyka

tak 

nie 

* Pozostałe przedmioty na poziomie rozszerzonym będą wybierane w klasie drugiej.
______________________________________________________________________________________________________________________

Deklaruję chęć udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie:

tak  nie 

______________________________________________________________________________________________________________________

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu jest dla mnie szkołą:

 pierwszego,

 drugiego,

 trzeciego wyboru.

Szczególne zainteresowania i umiejętności oraz inna działalność szkolna i pozaszkolna ucznia:
…………………………………………………………………………………………………………….…...

Uczestnictwo w olimpiadach, konkursach (rok, etap, zajęte miejsce): ……………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………….…...

Czego oczekujesz od szkoły? (zajęcia pozalekcyjne, w których chcesz uczestniczyć itp.):
………………………………………………………………….……………….……………….………..…...

Bieżuń, dnia ……….….… 2017 r.
data

………………………………………………
podpis kandydata

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
(wypełniać DRUKOWANYMI literami)
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko
Imię

Drugie imię

PESEL

Data
urodzenia

R R R R - M M - D D
Płeć

Miejsce urodzenia

K

M

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

-

Poczta

OPIEKUNOWIE PRAWNI
Nazwisko i imię ojca/prawnego opiekuna

Telefon kontaktowy

Nazwisko i imię matki/prawnego opiekuna

Telefon kontaktowy

Adres e-mail rodziców/prawnych opiekunów
Adres rodziców/prawnych opiekunów (jeżeli jest inny niż kandydata)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

……………………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

……………………………………………………………….
Podpis kandydata

……………………………………………………………….
Pieczęć gimnazjum

Załączniki do wniosku:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
4) w przypadku, gdy dotyczy – opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu
ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
5) w przypadku, gdy dotyczy – dokumenty potwierdzające:
a) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie,
b) niepełnosprawność kandydata – orzeczenie,
c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie,
d) objęcie kandydata pieczą zastępczą – orzeczenie.

