…………………/2018

…….…………………………………

Nr wniosku (wypełnia szkoła)

(miejscowość, data)

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie
w roku szkolnym 2018/2019
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
w Chełmnie. Wybór oddziału jest jednocześnie wyborem przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym (proszę zaznaczyć x albo wskazać preferencję 1, 2 lub 3)
klasa politechniczna (matematyka, fizyka, przedmioty uzupełniające: grafika
komputerowa, elementy programowania)
klasa medyczna (biologia, chemia, przedmioty uzupełniające: fizyka w medycynie,
ratownictwo medyczne)
klasa medialna (j. polski, wos, historia lub geografia, przedmioty uzupełniające:
edukacja medialna, technologia w mediach)

I Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie jest (proszę zaznaczyć x)
szkołą 1 wyboru

szkołą 2 wyboru

szkołą 3 wyboru

Dane osobowe kandydata: (proszę wypełnić drukowanymi literami):
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Data i miejsce urodzenie
PESEL

…….... - …..….. - …………….. w ………………………………………………….
...... …... …... …... ...... …... .….. …... .….. …... …...

Ulica, nr domu/mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy i poczta

………. - ………. ………………………………………………………………..

Gmina
Ukończone Gimnazjum:

nr ……….. w …………………………………………………………………….

Pierwszy (obowiązkowy) język obcy nauczany w gimnazjum ………………………………………………….
Drugi (dodatkowy) język obcy nauczany w gimnazjum …………………………………………………………..
Jako drugiego języka obcego chciałabym/chciałbym się uczyć:
języka niemieckiego

języka francuskiego

Dane rodziców/opiekunów kandydata:
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna* (niepotrzebne skreślić) …………………………………………………….
Adres zamieszkania: miejscowość …………………………………………. kod pocztowy ……………………….
poczta …………………………………………… ul. ……………………………………………………… nr…………….……….
nr telefonu …………………………………….
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna* (niepotrzebne skreślić) ………………………………………………….
Adres zamieszkania: miejscowość ……………………………………..…. kod pocztowy ……..……………….
poczta …………………………………………… ul. …………………………………………………….… nr…………………….
nr telefonu …………………………………….
Dodatkowe informacje o kandydacie (proszę zaznaczyć x):
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej
uczył(a) się w oparciu o indywidualny tok lub program nauki
przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej

……………………………………
(podpis kandydata)

………………………………
(podpis rodzica)

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem
faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodą na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w tym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji
do szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam
zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę, organ założycielski i organy uprawnione do
nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
…………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………
(podpis rodzica)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odebrałem(am) dokumenty dnia …………………………………… podpis ………………………………………….

