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_____________________________________________________________

Załącznik nr 1
do Zasady Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
w Kamiennej Górze
na rok szkolny 2018/2019
Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze
na rok szkolny 2018/2019

WNIOSEK
kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze
na rok szkolny 2018/2019
Dane kandydata:
imię:

nazwisko:

data urodzenia:

dzień

miesiąc (słownie)

rok

numer PESEL:

w przypadku braku numeru PESEL:
a) seria i numer paszportu:
b) inny dokument potwierdzający tożsamość (określić jaki):
seria i numer innego dokumentu (wymienionego wyżej) potwierdzającego tożsamość:

Adres zamieszkania kandydata:
kod:
miejscowość:
ulica:
nr domu:
Dane rodziców kandydata:
- dane matki :
imię:
nazwisko:
numer telefonu:
adres e-mail:
Adres zamieszkania matki kandydata (jeżeli inny niż adres zamieszkania kandydata):
kod:
miejscowość:
ulica:
nr domu:
- dane ojca:
imię:
nazwisko:
numer telefonu:
adres e-mail:
Adres zamieszkania ojca kandydata (jeżeli inny niż adres zamieszkania kandydata):
kod:
miejscowość:
ulica:
nr domu:
Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych:
1

pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej:

2

pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej:

3

pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej:

nr mieszkania:

nr mieszkania:

nr mieszkania:

(szkoła pierwszego wyboru)
(szkoła drugiego wyboru)

(szkoła trzeciego wyboru)
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Wskazanie kolejności wyboru oddziału w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze:
nazwa oddziału
kolejność wyboru
politechniczna
biologiczno-chemiczna
humanistyczna
lingwistyczno-turystyczny z elementami realioznawstwa
Uwaga: Zaznacz powyżej w kolumnie ‘kolejność wyboru” numerem 1 pierwszy wybór, a następnie numerami od 2 do 4 kolejne

Podpis rodzica składającego wniosek:

data (dzień/miesiąc/rok)

Załączone dokumenty:
a

kopia świadectwa ukończenia gimnazjum:

b

c

kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego:

d

e

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim:

f

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum:
oryginał
zaświadczenia
o
wyniku
egzaminu
gimnazjalnego
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:
Inne:

opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie
g
h
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do
szkoły ponadgimnazjalnej:
Pouczenie:
1. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
2. Dokumenty, o których powyżej - lit. a i c, mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły, którą kandydat ukończył.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej - lit. E-g, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.

Część uzupełniająca:
Jako przedmiot obowiązkowy do obliczenia punktów rekrutacyjnych wybieram:
(zaznacz poniżej symbolem X tylko jeden przedmiot)

fizyka
chemia
biologia
geografia
przedmiot:
wybór:
Jako język obcy, nauczany w gimnazjum, do obliczenia punktów rekrutacyjnych wybieram:

historia

(zaznacz poniżej symbolem X tylko jeden przedmiot)

język angielski
język niemiecki
przedmiot:
Wiodącym językiem nauczanym w Liceum Ogólnokształcącym (zdawanym na maturze) będzie:
(zaznacz poniżej symbolem X tylko jeden przedmiot)

przedmiot:

język angielski

język niemiecki

Podpis rodzica składającego wniosek:
data (dzień/miesiąc/rok)
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