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WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO PIERWSZEJ KLASY
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIDNIKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I. Dane osobowe kandydata i rodziców 1
(TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB CZYTELNIE LITERAMI DRUKOWANYMI)

1.

Nazwisko

2.
3.
4.
5.

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce
urodzenia

Narodowość

Obywatelstwo

PESEL kandydata

6.

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

7.
Adres zamieszkania
kandydata
8.
Adres zameldowania
kandydata
9.

Tel. komórkowy
do ucznia

10.

11.

12.

Imię/Imiona
i nazwiska rodziców
kandydata

matka/opiekun prawny

ojciec/opiekun prawny

Adres zamieszkania:
miejscowość, kod
pocztowy, ulica,
nr domu i
mieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej

Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-11 tabeli, natomiast dane w punkcie 12 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają.
To oznacza, że dane w punkcie 1-11 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 12, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się
z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
1

II. Typ oddziału, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019
(WSTAWIĆ ZNAK X PRZY WYBRANYM ODDZIALE)

klasa pierwszego wy boru
IA matematyczna

IA

klasa drugiego wyboru
matematyczna

IB biologiczno-chemiczna

IB

biologiczno-chemiczna

IC geograficzno-językowa

IC

geograficzno -językowa

ID humanistyczna z edukacją medialną

ID

humanistyczna z edukacją medialną

W każdej klasie proponujemy naukę dwóch języków obcych nowożytnych.
W każdym profilu nauczany jest język angielski, jako kontynuacja.
Wskaż drugi język i jego poziom, którego chciałbyś się uczyć:
(WSTAWIĆ ZNAK X PRZY WYBRANYM JĘZYKU)

Język obcy
język niemiecki
język francuski
język hiszpański

Poziom IV.0 - dla początkujących

Poziom IV.I - kontynuacja nauki

III. Informacja o złożeniu wniosków do szkół ponadgimnazjalnych, do których kandydat
ubiega się o przyjęcie.2
1. Pierwszy wybór…..……………………….……………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły

2. Drugi wybór………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres szkoły

3. Trzeci wybór……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
nazwa i adres szkoły

IV. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

(WSTAWIĆ ZNAK X PRZY WŁAŚCIWYM KRYTERIUM)

Wielodzietność rodziny kandydata 3
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 4
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

V. Informacja o załącznikach:

(WSTAWIĆ ZNAK X PRZY WŁAŚCIWYM ZAŁĄCZNIKU)

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (ze wszystkich części)
Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia
Dwa zdjęcia o wymiarach 30x42mm (podpisane na odwrocie w przypadku przyjęcia do szkoły)
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 poz. 2046)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie5 o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)
2

Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
3 Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe przez wielodzietność rodziny należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
4 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego
wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
5

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku, ul. Al. Wojska Polskiego, 21-040 Świdnik
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Świdnik, dnia………………………………

………………………………..…………..……..

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

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

V. Osiągnięcia ucznia
1. Potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez kuratora oświaty

Konkurs

Etap i zajęte miejsce

2. Potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
(pierwsze trzy miejsca)

Konkurs

Etap i zajęte miejsce

3. Wysokie miejsce nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym organizowanym przez inne podmioty działające na terenie
szkół

Konkurs

Etap i zajęte miejsce

4. Wolontariat

5. Dodatkowe informacje o uczniu

………………………………………….………………….
podpis wychowawcy

DECYZJA O PRZYJĘCIU UCZNIA - WYPEŁNIA SZKOŁA
ŚWIADECTWO
IA
IB
IC

klasa
przedmiot

matematyczna

ocena

punkty

biologiczno chemiczna

ocena

punkty

geograficzno językowa

ocena

punkty

ID
humanistyczna
z edukacją
medialną
ocena punkty

język polski
matematyka
język obcy*
historia
WOS
informatyka
fizyka
biologia
chemia
geografia
RAZEM
oc en a
za ch o w a ni a
*w przypadku, gdy na świadectwie są dwa języki obce, do punktacji brana jest pod uwagę ocena wyższa

Podsumowanie
Punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
Suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
Suma punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny
Suma punktów uzyskanych za dodatkowe osiągnięcia

Łączna liczba uzyskanych punktów

Decyzja o przyjęciu
Przyjęty do klasy pierwszej
Klasa

IA

IB

IC

ID

