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Wybór szkoły
(zaznacz właściwą cyfrę)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
im. Marii Konopnickiej
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
PO TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM

Proponowane klasy:
A – KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
B – KLASA HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
C – KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
…………………
(wybrana klasa)

Dana osobowe ucznia
Nazwisko i imię ..........................................................................................................................................................................
(wypełnić drukowanymi literami)

Data i miejsce urodzenia...........................................................................................................................................................
(miejscowość i województwo)

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania z kodem pocztowym ..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzice

Ojciec/opiekun prawny

Matka/opiekun prawny

Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej

.................................................................
(czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego)

............................................................
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)

ANKIETA KANDYDATA DO LO NR 1
Ukończona Szkoła Podstawowa Nr z oddziałami gimnazjalnymi ...........................
Miejscowość ........................................................................................................................................................ ........................
Udział w olimpiadach i konkursach ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(rok, etap, zajęte miejsce)

Zainteresowania ...........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o chorobach przewlekłych ………………………………………………………………………….…………

===============================================================
- deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach: religia/etyka*
- jako drugi język obcy wybieram: język niemiecki, język hiszpański (dotyczy klasy IA, IC)
Na język hiszpański zostanie przyjętych 16 osób, pierwszeństwo mają kandydaci
z najwyższą ilością punktów.
* niepotrzebne skreślić
=================================================================================

Rodzice

Ojciec/opiekun prawny

Matka/opiekun prawny

Wykształcenie
Miejsce pracy
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do LO zobowiązuję się dopilnować
przestrzegania przez nie Statutu Szkoły.
.............................................

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

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

(podpis ojca /opiekuna prawnego)

(podpis matki/opiekuna prawnego)

(podpis kandydata)

* Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam
zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celach związanych z przebiegiem procedury rekrutacyjnej.

Do wniosku dołączam :
2 zdjęcia,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
kartę zdrowia ucznia,
Inne dokumenty posiadane przez kandydata:
Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
Orzeczenie o niepełnosprawności.

