UWAGA: wniosek wypełniamy drukowanymi literami
Załącznik nr 1
………………………………………………………………..
Miejscowość, data

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROPCZYCACH
kandydata do klasy I w roku szkolnym 2017/2018
Dane osobowe kandydata
PESEL1
NAZWISKO
Imię

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Drugie imię

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej2
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego2

Adres zamieszkania kandydata
i rodziców/prawnych opiekunów**

Adres zameldowania kandydata
i rodziców/prawnych opiekunów**

Miejscowość

Miejscowość

Ulica

Ulica

nr domu/mieszkania

nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Poczta

Poczta

Województwo

Województwo

Powiat

Powiat

Gmina

Gmina

Telefon kandydata

E-mail kandydata

Telefon
rodziców/prawnych
**
opiekunów

E-mail
rodziców/prawnych
**
opiekunów

1
2

w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
niepotrzebne skreślić

Prosimy o przyjęcie naszego syna/córki3 w roku szkolnym 2017/2018 do klasy pierwszej
do oddziału: .................................................................................................................
z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
1)………..………………………………… 2).…………………………………………… 3)………………………………………...
Przeliczane na punkty będą oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły (zgodnie z informatorem oraz wybranym przez kandydata oddziałem
szkoły).
1) ………..……………………………………..…
2) .………………………………………….………

Jako drugi język wybieramy …………..................................................
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach jest szkołą:
pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru4
............................................................................
(czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów)

OŚWIADCZE NIE
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia )

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych naszego dziecka na potrzeby
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
.....................................................
(miejscowość, data)

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

Załączniki:
 oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 oryginał lub kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 2 zdjęcia o wymiarach 30x42 mm ,
 skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kopia) – do wglądu przy składaniu dokumentów do szkoły,
 karta zdrowia (oryginał).
Jeżeli dotyczy:
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (oryginał lub potwierdzona kopia),
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego (oryginał lub potwierdzona
kopia),
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem,
 opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej,
 oświadczenie o wielodzietności rodziny (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci).
3
4

niepotrzebne skreślić
właściwe podkreślić

