PODANIE O PRZYJĘCIE
DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KCYNI

Proszę o przyjęcie do szkoły( możesz wybrać jedną z trzech):
Liceum Ogólnokształcące im K. Libelta w Kcyni
Preferuję rozszerzenia: proszę wybrać 3
 biologia  chemia  geografia  historia  język polski matematyka wiedza o społeczeństwie
 język angielski  język niemiecki  informatyka 



 Technikum – wybierz jeden z zawodów:

 technik ekonomista 

 technik informatyk


 Szkoła Branżowa I stopnia 

wpisz zawód: ………………………………………………………………………………………………….
Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej
1...........................................................................................................................................................
( pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowym, miejscowość)

2..........................................................................................................
( pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowym, miejscowość)

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

( miejscowość )

3. Nazwisko(a) i imiona rodziców / opiekunów ................................................................................
4. Adres zamieszkania ......................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

.......................................................................................................................................................
(gmina )

(powiat )

( województwo )

( nr telefonu rodzica/opiekuna )

5. W szkole podstawowej uczyłem/am się następujących języków obcych:
pierwszy język (wiodący) ..................................................
drugi język

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

7. Deklaruję udział w zajęciach religii : Tak

Nie

(podkreślić wybrany wariant)

8. Deklaruję udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie: Tak
Nie
(podkreślić wybrany wariant)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133,
poz. 883).
....................................................

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

(miejscowość i data )

( podpis ucznia )

( podpis rodziców )

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
1. Zestawienie uzyskanych punktów:
Egzamin ósmoklasisty
- język polski
- matematyka
- język obcy
Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty

Liczba punktów

Punktacja za dodatkowe kryteria kwalifikacyjne
- z tytułu ocen na świadectwie
- z tytułu innych osiągnięć wyszczególnionych na świadectwie szkolnym
Łączna liczba punktów
2. Język obcy wiodący .................................................................................
( nazwa )

3. Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami ..........................................................................
(jeśli tak – wpisać na jakiej podstawie)

........................................................................................................................................................
4. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna postanowiła:
...........................................................................................................................................................
( przyjąć – nie przyjąć do klasy pierwszej, podać typ szkoły, zawód, profil )

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

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

(miejscowość i data )

( Przewodniczący Komisji )

......................................................
( pieczęć szkoły )

5. Informacje o przyjęciu do innej szkoły niż wybrana w pierwszej kolejności.
.......................................................................................................................................................
( wpisać, gdy taki przypadek ma miejsce, podając typ szkoły, zawód – profil )

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do podania:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- wynik egzaminu ósmoklasisty,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu
(skierowanie na badania do szkół średnich wydaje szkoła ponadpodstawowa, a do branżowej szkoły I stopnia– zakład pracy),

- dwie fotografie podpisane na odwrocie,
- w przypadku młodocianych pracowników – umowa o pracę lub zaświadczenie,
- inne dokumenty ( m.in. orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej).
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