………………………………………...
( miejscowość i data)

..........................................................
(pieczęć szkoły gimnazjalnej, podstawowej)

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do I Liceum Ogólnokształcącego
w Świebodzinie do klasy:
Ia politechnicznej

Ib biologiczno - medycznej

Ic dziennikarsko – prawniczej

(zaznacz odpowiednio x)

W razie braku miejsc w wybranej klasie proszę o przyjęcie do klasy: …………………………
(wpisać nazwę klasy)

I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie jest szkołą (zaznacz odpowiednio x)
drugiego wyboru
Kandydat:
1. Nazwisko .................................................................. Pesel
2. Imiona (wg aktu urodzenia) .....................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ........................................... ..............................................................
(dzień – miesiąc – rok)

(miejscowość)

4. Nazwisko(a) i imiona rodziców ...............................................................................................
5. Adres stałego zameldowania ...................................................................................................
(kod)

6. Adres zamieszkania

(miejscowość)

(ulica, nr domu/nr lokalu)

........................................................................................
(kod)

(miejscowość)

(ulica, nr domu/nr lokalu)

7. Numer telefonu ......................... .....................................................................................
(rodziców / prawnych opiekunów)

(ucznia)

8. W razie przyjęcia mnie do szkoły chcę uczyć się następujących języków obcych:
- pierwszy język na poziomie rozszerzonym (kontynuacja języka) ..........................................
- drugi język na poziomie podstawowym:..................................................................................
9. Deklaruję udział w zajęciach z religii:

 tak ,

 nie

10. Zamierzam realizować 2-3 przedmioty w zakresie rozszerzonym : (zaznacz odpowiednio x)
 język polski,
 matematyka,
 historia,
 WOS,
 biologia,
 chemia,
 geografia,
 fizyka,
 informatyka
Do podania załączam:
sztuki),
..............
(wymienić wszystkie załączniki)

Powyższe dane osobowe potwierdzam i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć ucznia z imprez i uroczystości
szkolnych na stronie internetowej szkoły, w prasie i telewizji.
……...…………………………………….
(podpis kandydata)

…………..………………………………………………………………..
(podpis rodziców lub prawnych opiekunów)

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.
11. Zestawienie uzyskanych punktów:
Egzamin ósmoklasisty

Liczba punktów

Razem liczba punktów za egzamin ósmoklasisty
- z tytułu ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
- z tytułu konkursów i zawodów
- z tytułu aktywności społecznej, wolontariatu
- z tytułu ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Łączna liczba punktów
Minimalna ilość punktów warunkująca przyjęcie

12. Przyjęcie bez postępowania wstępnego
………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................
(jeżeli tak, wpisać na jakiej podstawie)

13. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja RekrutacyjnoKwalifikacyjna postanowiła:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(przyjąć, nie przyjąć do klasy pierwszej, podać typ profilu)

14. Informacje o przyjęciu do innej szkoły niż wybrana w pierwszej kolejności.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wypełnić, gdy taki przypadek ma miejsce, podać typ szkoły, zawód – profil)

..........................................
(miejscowość i data)

............................................
/stempel szkoły/

(Przewodniczący Komisji)

