Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji w LO Sierpc

Data wpływu ……………………… godz. ……..
Liczba załączników ……………………………..

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły,
dla której organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki
I Nazwa szkoły
Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
1. Wybór typu i rodzaju szkoły oraz oddziału1
Rodzaj szkoły

Typ szkoły

Klasa/kierunek
kształcenia/zawód/kwalifikacja

Preferowana
kolejność

Klasa Liceum
Klasa Ogólnokształcące
Klasa Szkoły
dla
młodzieży

Technik Technikum

Technik Technik Zawód -

Branżowa Szkoła I
Stopnia

Zawód Zawód -

Szkoły
lub inne formy
kształcenia dla
dorosłych

Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Szkoła Policealna
dla Dorosłych

Kierunek kształcenia-

Kurs kwalifikacyjny Nazwa kursu Wyjaśnienie tabeli:
1. Typ szkoły – oznacza preferowaną szkołę ponadgimnazjalną
2. Klasa/kierunek kształcenia/zawód/kwalifikacja – wpisać odpowiednią klasę/kierunek kształcenia/zawód/
kwalifikację

Wybór klasy – wpisz wybraną przez Ciebie klasę z przedmiotami rozszerzonymi:
klasa A – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
klasa B – matematyka, fizyka, informatyka
klasa C – matematyka, biologia, chemia
klasa D – biologia, chemia, język obcy
klasa E – historia, geografia, język obcy
klasa F – historia lub geografia, język angielski, język niemiecki
3. Preferowana kolejność – wypełnić cyfrą 1, 2 lub 3, gdzie cyfra 1 oznacza najbardziej preferowaną, a cyfra 3
najmniej preferowaną.

1 Zgodnie z art. 20za ust.1 u.s.o. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech
wybranych publicznych szkół
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II Dane osobowe kandydata i rodziców
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata, a w przypadku
kandydata pełnoletniego – adres miejsca
zamieszkania kandydata

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer
mieszkania
Telefon
do kontaktu
Matki
Adres poczty
elektronicznej
Telefon
do kontaktu
Ojca
Adres poczty
elektronicznej

III Wskazanie kolejności wybranych szkół ponadgimnazjalnych2
(jeżeli wnioskodawca wskazuje we wniosku o przyjęciu kandydata więcej niż jedną szkołę publiczną, zobowiązany
jest wpisać nazwy i adresy szkół publicznych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

1) Pierwszy wybór ...........................................................................................................
nazwa szkoły

2) Drugi wybór ................................................................................................................
nazwa szkoły

3) Trzeci wybór ...............................................................................................................
nazwa szkoły

2

Zgodnie z art 20za ust. 2 u.s.o. we wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych.
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IV Informacje dodatkowe
(jeżeli wnioskodawca chce by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium, w kolumnie trzeciej
tego kryterium wpisuje TAK i dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium według
załączonej tabeli)

Kryterium
Wielodzietność
rodziny kandydata
Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata
Samotne
wychowywanie
kandydata
w rodzinie4
Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Potwierdzenie
spełnienia
kryterium
(wpisać TAK)

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Oświadczenie3 o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik Nr 1 do wniosku)
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 (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub pełnoletniego kandydata
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 (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub pełnoletniego kandydata
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 (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub pełnoletniego kandydata
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 (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub pełnoletniego kandydata
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (załącznik Nr 2 do wniosku)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia
poświadczona „za zgodność z oryginałem przez rodzica lub pełnoletniego kandydata
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz.
697)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub pełnoletniego kandydata

..................................................................
Podpis Wnioskodawcy

3
4

Zgodnie z art. 20t ust. 6 u.s.o. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Zgodnie z art. 20b pkt 2 u.s.o. 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.
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Deklaruję język obcy:
kontynuacja ...........................................................................................................
od podstaw.............................................................................................................
(języki obce nauczane od podstaw: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody5 na uczestnictwo mojego syna/córki6 w zajęciach wychowania
do życia w rodzinie.
Oświadczam, że mój syn/córka7 będzie uczestniczyć w zajęciach religia/etyka8.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody9 na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
dla celów związanych z procesem rekrutacji do Liceum, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
...........................................................................
data i podpis kandydata

......................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281 z póź. zm.) przyjmuję do wiadomości,
że Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego
z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz
poprawiania. W przypadku przyjęcia do szkoły mojego dziecka wyrażam zgodę na:
– ich zbieranie, powielanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie
i udostępnianie do momentu przerwania bądź ukończenia nauki w Liceum w celu realizacji
działań związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym;
– publikację wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej
placówki, Facebooku, kronice szkolnej, tablicach ściennych, folderach i innych źródłach
(m.in. prasa) w celu informacji o życiu szkoły i jej promocji oraz zapewnienia mojemu dziecku
bezpieczeństwa (monitoring w szkole).

...........................................................................
data i podpis kandydata

......................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Załączniki do wniosku:
 2 fotografie
 świadectwo ukończenia gimnazjum
 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 karta zdrowia (po zakończonej rekrutacji w miesiącu wrześniu)

5
6
7
8
9

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.

Strona 4 z 5

V Postępowanie rekrutacyjne
Ocena końcoworoczna *

Suma punktów *

język polski
język obcy obowiązkowy (wpisuje kandydat)
.........................................................

matematyka
przedmiot wskazany przez ucznia zgodny z
zakresem rozszerzonym (wpisuje kandydat)
........................................................
średnia arytmetyczna za świadectwo *
punkty za świadectwo
z wyróżnieniem *
punkty za osiągnięcia odnotowane na
świadectwie ukończenia gimnazjum*

część humanistyczna*

punkty za
egzamin
gimnazjalny*

część matematyczno –
przyrodnicza*

część z języka obcego*

język polski

…………%

…………pkt.

historia i wiedza
o społeczeństwie

…………%

…………pkt.

matematyka

…………%

…………pkt.

przedmioty przyrodnicze
- biologia, chemia, fizyka, geografia

…………%

…………pkt.

język …………………..………..*
poziom podstawowy

…………%

…………pkt.

SUMA PUNKTÓW*
* wypełnia Komisja Rekrutacyjna LO

Sierpc, ……………………………………..
…………………………………………………………..…………………

Podpis członków Komisji Rekrutacyjnej
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