……………………………
imię kandydata

…………………………………………….
nazwisko kandydata

……………………..……………………………………………………
szkoła podstawowa (nazwa i miejscowość)

Podanie o przyjęcie
do Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II
w Rogoźnie.
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Przemysława II w Rogoźnie.
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy I w roku szkolnym ……………………………
do klasy z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
a) wybieramy oddział/grupę wpisując w kolumnie WYBÓR cyfrę 1; przy pozostałych
oddziałach/grupach wpisujemy w kolumnie WYBÓR cyfrę 2 i 3 w kolejności, który
oddział/grupę wybieramy gdy wskazany z cyfrą 1 nie zostanie utworzony;
b) w danym oddziale/grupie w wierszu oznaczonym „wybór przedmiotu alternatywnego”
wpisujemy przedmiot, który chcielibyśmy zamienić jako realizowany w zakresie
rozszerzonym jeżeli będą takie możliwości organizacyjne; przedmioty możemy
zamieniać pomiędzy wypisanymi w danej kolumnie-koszyku (opcja Infinity).
c) opcja Infinity (∞) - przykład: wybieramy oddział/grupę (3), czyli wpisujemy cyfrę 1
w kolumnie WYBÓR w wierszu (3); ale chcielibyśmy realizować zamiast przedmiotu
wos, przedmiot geografia, więc w wierszu „wybór przedmiotu alternatywnego” w (3)
pod przedmiotem wos wpisujemy geografia.
Przy oddziałach/grupach (1) i (2) wpisujemy 2 i 3 w kolejności jakiej wybralibyśmy
oddział/grupę gdyby nie powstała (3) i ewentualnie proponujemy zamianę przedmiotu
na tych samych zasadach co przy 1.
oddział/grupa
(1) politechniczna

wybór przedmiotu alternatywnego
(2) medyczno-chemiczna
wybór przedmiotu alternatywnego
(3) prawno-społeczna
wybór przedmiotu alternatywnego

rozszerzenie
(koszyk 1)
matematyka

rozszerzenie
(koszyk 2)
fizyka

rozszerzenie
(koszyk 3)
geografia

matematyka

biologia

chemia

język polski

historia

wos

WYBÓR

W Liceum chciałabym/chciałbym
uczyć się jako wiodącego języka (angielski/niemiecki): ……………………………………….
jako drugiego języka (angielski/niemiecki):
……………………………………….
Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych
Szkoła
Pełna nazwa szkoły wraz z miejscowością
pierwszego
wyboru
drugiego
wyboru
trzeciego
wyboru

Dane osobowe:
1) Kandydata:
Data urodzenia: ……………….....
Adres zamieszkania

Pesel: ……………..…….

Miejsce urodzenia ………….……………..

…………………………………………... ………………………………………………
kod, miejscowość

Nr telefonu:

……………………………...

Adres e-mail:

ulica, nr domu/nr mieszkania

…………………………………………………...

2) Ojca (opiekuna) kandydata
Imię i nazwisko
…………………………………………...
Adres zamieszkania

Pesel:

…………………………………………... ………………………………………………
kod, miejscowość

Nr telefonu:

……………………………...

Adres e-mail:

ulica, nr domu/nr mieszkania

…………………………………………………...

3) Matki (opiekunki) kandydata
Imię i nazwisko
…………………………………………...
Adres zamieszkania

Pesel:

………………………………….

…………………………………………... ………………………………………………
kod, miejscowość

Nr telefonu:

………………………………….

……………………………...

Adres e-mail:

ulica, nr domu/nr mieszkania

…………………………………………………...

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w związku z rekrutacją do Liceum.

Załączniki (obramować właściwy numer):
1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
3) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady / konkursu przedmiotowego;
4) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
5) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z
problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
6) Inne dokumenty dotyczące osiągnięć ucznia.
7) Zgoda na przetwarzanie danych.

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

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

podpis kandydata

podpisy ojca (opiekuna)

.......................................................
podpis matki (opiekunki)

