Wypełnia szkoła:

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

Data przyjęcia podania ...................................

(imię, nazwisko kandydata)

Nr podania ...........................................
Podpis przyjmującego .............................

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

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

(pieczęć gimnazjum)

(miejscowość, data)

PODANIE O PRZYJĘCIE
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Dyrekcja
Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka z Czarnkowa
w Czarnkowie
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
w

Czarnkowie

o

kierunku

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

W drugiej kolejności wybieram kierunek ...........................................................................................
Wybieram języki obce: 1 ...................................................................................................................
(kontynuacja języka nauczanego w gimnazjum)

2 ....................................................................................................................

Dane identyfikacyjne
1. Numer ewidencyjny PESEL

2. Nazwisko

3. Pierwsze imię

4. Drugie imię

6. Imię i nazwisko matki

7. Data ur. (DD-MM-RRRR)

8. Miejsce urodzenia


5. Imię i nazwisko ojca

--
Adres miejsca zamieszkania
9. Województwo

10. Powiat

11. Miejscowość

12. Ulica

13. Nr domu

14. Nr lokalu

15. Gmina

16. Kod pocztowy

Dane uzupełniające
17. Nr telefonu, adres e-mail matki/opiekuna prawnego

19. Miejsce pracy ojca
/opiekuna prawnego

20. Miejsce pracy matki
/opiekuna prawnego

18. Nr telefonu, adres e-mail ojca/opiekuna prawnego

Potwierdzenie odbioru dokumentów:
OSIĄGNIĘCIA
Dokumenty
odebranoKANDYDATA:
dnia .....................................
Podpis odbierającego ............................................

1

..................................................................
(podpis kandydata)

a) naukowe ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b) sportowe ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
c) artystyczne .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

d) aktywność na rzecz innych ludzi, opinia wychowawcy klasy .........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

e) oficjalny reprezentant Polski ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................

........................................................
(podpis wychowawcy klasy)



Załączniki: karta zdrowia ucznia, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie (na odwrocie podpisane – nazwisko
i imię), kserokopia skróconego aktu urodzenia, życiorys, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada), oświadczenia o: uczestniczeniu w lekcjach
religii/etyki (zał. 1), uczestniczeniu w zajęciach wychowania do życia w rodzinie (zał. 2),
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3).

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów kandydata
Stwierdzamy, że zostaliśmy zapoznani z treścią informacji o naszym dziecku,
sporządzoną przez wychowawcę klasy. Stwierdzamy także, że znana nam jest
decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

............................................... …….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

2

