DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Noblistów Polskich
ul. Za Bramką 8
74 – 300 Myślibórz

………………………………………
(pieczątka gimnazjum)

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do:
II Liceum Ogólnokształcącego – 3l.
klasa medyczno - inżynierska „A”
klasa europejsko - językowa „B”
klasa społeczno - prawna „C”
klasa humanistyczna ”D”
klasa artystyczna „E”
Uwaga: Zaznaczasz jeden typ szkoły

Technikum – 4l.
technik logistyk
technik spedytor

W przypadku nieprzyjęcia mnie do klasy zaznaczonej wyżej, proszę o przyjęcie mnie
do(*):
.......................................................................................................................................................
(wpisz jeden wybrany typ klasy inny niż zaznaczony wyżej)
(*) Uwaga:
Kandydat, który wypełni to pole i nie zostanie zakwalifikowany do klasy zaznaczonej, zostanie
automatycznie poddany rekrutacji do klasy wpisanej w polu niżej.

Kandydat:
1. Nazwisko i imię (imiona)........................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................
(dzień – miesiąc – rok, miejsce)

3. PESEL ....................................................................................................................................
4. Nazwisko(a) i imiona rodziców (opiekunów)......................................................................
……………………………………………………………………………………………….
5. Adres stałego zameldowania.................................................................................................
(miejscowość – kod )

..................................................................................................................................................
(ulica)

(nr domu)

(województwo)

6. Telefony rodziców (opiekunów) ………………………………………………………

Oświadczam, że w całym cyklu nauki deklaruję udział w zajęciach:
 Religii:
Tak,
Nie.
 Etyki:
Tak,
Nie.
Uwaga: Zaznaczasz jedne preferowane zajęcia
Oświadczam, że w całym cyklu nauki deklaruję udział w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie:
Tak,
Nie.
Uwaga: Zaznaczasz jedną odpowiedź
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego
syna/córki …………………………………………………………..…………………………
zarejestrowany podczas realizacji : konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych,
w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie
w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka.
Do podania załączam:
1. Oryginał/kserokopię
świadectwa
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

ukończenia

gimnazjum

razem

z

zaświadczeniem

2. Kartę zdrowia i kartę szczepień.
3. 3 fotografie (podpisane na odwrocie).
4. Zaświadczenie komisji konkursowej o tytule laureata (finalisty) konkursów przedmiotowych szczebla
co najmniej wojewódzkiego.
Wypełniają rodzice:
Dodatkowe informacje o dziecku skierowane do przyszłego wychowawcy i pedagoga:
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych do celów szkolnych zgodnie
z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883 z późn. zm.)
Myślibórz, dnia .............................. 2018 r. .............................................
(podpis ucznia)

.......................................................
(podpis rodziców)

WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA

1. Łączna

liczba
punktów
przyznanych
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną: ………..…

przez

Szkolną

Komisję

2. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, Szkolna
Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć kandydata do klasy
pierwszej ………………………………………….
(klasa)

3. Informacje

o

przyjęciu

do

innej

klasy

niż

wybrana

w

pierwszej

kolejności

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

Myślibórz, dnia .................. 2018r. …………………….
(pieczęć szkoły)

.........................................
(pieczęć i podpis dyrektora)

