Data przyjęcia wniosku …………………………

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1, tel. (0-13) 433-00-08

Wniosek kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 2 w Dukli
na rok szkolny 2017/2018

I. Wybieram następujący profil kształcenia:

 humanistyczny

 ratowniczo- fizjoterapeutycznym

 manager sportu, turystyki i rekreacji

 językowy

 służby mundurowe (spec. Straż Graniczna)

 klasa sportowa (dod. 7 godzin WF/tyg.)

II. Dane kandydata:
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.
3.

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata

4.

Adres miejsca zamieszkania kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość

III. Dane rodziców/opiekunów kandydata:
1.

Imię/Imiona i Nazwisko matki/opiekunki*

2.

Adres miejsca zamieszkania

3.

Adres poczty elektronicznej- o ile posiada
Numery telefonów

1.

Imię/Imiona i Nazwisko ojca/opiekuna*

2.

Adres miejsca zamieszkania

3.

Adres poczty elektronicznej - o ile posiada
Numery telefonów

Data przyjęcia wniosku …………………………

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1, tel. (0-13) 433-00-08

IV. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół ponadgimnazjalnych1
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej 2
szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1.

Pierwszy wybór …………………………………………………………………………………………….

2.

Drugi wybór …………………………………………………………………………………………………..

3.

Trzeci wybór …………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.3
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem
kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata
z urzędu do szkoły obwodowej, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły, do której zgłoszenie zostało złożone.
3. Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej należy przedłożyć - w terminie ustalonym przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty - do wglądu świadectwo ukończenia gimnazjum.

……………………………
Data

…….…………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki kandydata*

…….…………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna kandydata*

…….…………………………………………
czytelny podpis kandydata

1
2

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.

Wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wnioskodawca jest
zobowiązany taką informację podać.
3
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Data przyjęcia wniosku …………………………

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1, tel. (0-13) 433-00-08
*niewłaściwe skreślić

KARTA POSTĘPOWANIA REKUTACYJNEGO KANDYDATA
Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (wypełnia przewodniczący komisji)
Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego ......................
Liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów ......................
Liczba punktów za dodatkowe osiągnięcia .......................
Łącznie .................... punktów.
Wynik testu sprawności fizycznej kandydata do klasy sportowej …………………….
Dodatkowe kryteria, które zostały wzięte pod uwagę podczas postępowania
..................................................................................................................................................................................
Kandydat został przyjęty / nie został przyjęty* do klasy I .............................. w dniu …………………..

.....................................................
(pieczęć szkoły)

....................................................................
(podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej)

OŚWIADCZENIE
(wypełnia rodzic lub opiekun po uzyskaniu informacji o przyjęciu kandydata)
1.

Składam oryginały dokumentów i potwierdzam wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli
od 1 września …….…. r.

2.

Oświadczam, że mój syn/córka* będzie/ nie będzie* uczestniczyć w lekcjach religii.

3.

Przyjmuję do wiadomości, iż lekcje wychowania do życia w rodzinie są obowiązkowe dla uczniów a
nieuczestniczenie w nich jest możliwe tylko na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły.

Dukla, dnia .............................

* niewłaściwe skreślić

...........................................................................
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego kandydata)

