Liceum Ogólnokształcące
im. Joachima Lelewela
ul. Szkolna 3, 08-430 Żelechów, tel./fax 25 754 10 34
www.lelewelzelechow.net * e-mail: lo_zelechow@poczta.onet.pl
Załącznik Nr 1
Żelechów, dnia …………………..2018 r.

WNIOSEK o przyjęcie
do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JOACHIMA LELEWELA W ŻELECHOWIE
Wybór klasy
w kolejności

Mundur:
Tak – policyjno-wojskowy
Tak – pożarniczy
Nie

Klasa:
Ia – dziennikarsko – artystyczna
Ib – matematyczno – przyrodnicza
Ic – geograficzno - językowa

I wybór
II wybór
Przewidywane trzy przedmioty do realizacji na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej
1) ……………………………………………
2) ……………………………………………
3) ……………………………………………
DANE OSOBOWE KANDYDATA:

1. Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………..
2. Imię …………………………………………………… Drugie imię ………………………………………….…………...
3. PESEL
4. Data urodzenia………………………………… miejsce urodzenia…………………………………..
(dzień, miesiąc, rok)

5. Adres kandydata:
miejscowość ……………………………………, ulica ……………………………… Nr ………….
kod pocztowy …………… poczta ………………………… gmina …………………………….
6. Rodzaj miejscowości zamieszkania:
wieś 
miasto do 5 tys. mieszkańców 
DANE RODZICÓW / prawnych

miasto powyżej 5 tys. mieszkańców 

opiekunów:

7. Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki …………………………………... tel. …………………………
8.

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna …………………………………………. tel. ………………………...

9. Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
1) matki/prawnej opiekunki ………………………………….. ………………………………………
2) ojca/prawnego opiekuna

……………………………………………………………… ……………

10. Liczba członków w rodzinie (łącznie z kandydatem) ……………….

UKOŃCZONA SZKOŁA:

11. Nazwa i adres gimnazjum ……………………………………………………………………………
gmina……………………………………………….. powiat ……………………………………….
– zwycięstwa w olimpiadach, konkursach, turniejach itp.
1) ……………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………………..
13. Średnia dydaktyczna ocen uzyskana w I semestrze r. szk. 2017/2018 - ………………..
OTRZYMANE WYRÓŻNIENIA

14. WYBÓR JĘZYKÓW OBCYCH (nauka języka angielskiego jest obowiązkowa)
Drugi język obcy obowiązkowy do wyboru przez ucznia (wstaw „x” w wybranym miejscu)





język niemiecki język niemiecki język rosyjski język rosyjski -

IV.0
IV.1
IV.0
IV.1

-

nauka od początku
kontynuacja
nauka od początku
kontynuacja

15. Kandydat posiada opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej Tak / NIE
……………………………………………
(podpis ucznia)

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

INFORMACJA:
Na podstawie art. 24, 32, 35 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 97 z 1997 r.) i n f o r m u j ę
Panią/Pana, że administrator danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela
w Żelechowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego rodziny pozostającej we
wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczej działalności szkoły.
Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy
sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator
danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane przetwarzane i chronione zgodnie z
prawem.

OŚWIADCZENIE WOLI:
Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków
mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich dzieci
uczęszczającego/cych do Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie, a także moich
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno –
wychowawczo–opiekuńczej działalności szkoły.

…………………………………
(podpis ucznia)

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

ZAŁĄCZNIKI:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego.
3. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie.)
4.

Dodatkowe dokumenty w przypadku posiadania:
1) certyfikaty językowe
2) zaświadczenia/dyplomy o zajętych miejscach w konkursach, zawodach, olimpiadach,
3) opinie/orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

