Strzegowo, ...............................................
WIESŁAW POPEK
DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w Strzegowie
ul. Wyzwolenia 13
06 – 445 Strzegowo
Wniosek o przyjęcie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie
w roku szkolnym 2021/2022
Dane osobowe kandydata:
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Adres zamieszkania:

Dane o urodzeniu:

Ulica
Kod pocztowy

Data:

Miejscowość

Miejscowość:

Gmina

Gmina:

Powiat

Powiat:

Województwo

Województwo:

Narodowość
Obywatelstwo
PESEL
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie.
Imiona i nazwiska rodziców:

ojca ..........................................................................………………..
matki .........................................................................…………………

Adres rodziców (opiekunów) ........................................................................................………………
…………………………………………………………………………......................……………….

telefony kontaktowe

e-mail (jeżeli rodzic posiada)

ojca (opiekuna)
matki (opiekunki)
W Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie od klasy I będę uczył się w zakresie rozszerzonym
języka angielskiego i matematyki, ponadto chcę jeszcze uczyć się w zakresie rozszerzonym
następującego przedmiotu:
•

……………………………………………

……………………………………..

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

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

(podpis kandydata)

Deklaracja rodzica:
Deklaruję, że w pierwszym roku nauki syn/córka …………………….………………………
imię i nazwisko dziecka

będzie uczęszczał/a na zajęcia:
•

religia

tak /

nie*

•

etyka

tak /

nie*

•

wychowanie do życia w rodzinie

tak /

nie*

*właściwe

podkreślić

Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• 2 fotografie (podpisane czytelnie), po przyjęciu do szkoły,
• świadectwo ukończenia szkoły lub kserokopia (po otrzymaniu),
• zaświadczenie o wyniku egzaminu lub kserokopia (po otrzymaniu),
• kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu itp. załączają orzeczenie
kwalifikacyjne z poradni
psychologiczno – pedagogicznej,
• finaliści, laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego załączają
zaświadczenia komisji konkursowej,
• akt urodzenia (odpis) – do wglądu, po przyjęciu do szkoły,
• potwierdzenie zameldowania na pobyt stały – do wglądu, po przyjęciu do szkoły.
(Kserokopie dokumentów z punktów 3 i 4 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat
ukończył)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z
2002r Nr 101, poz.926 ze zm.)

…………………………..
(miejscowość i data )

……………………………………
( czytelny podpis rodziców/opiekunów
lub kandydata pełnoletniego)

