I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej, Nowy Dwór Gd., ul. 3 Maja 3, tel/fax 55 247 20 21
________________________________________________________________________________________

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018
Dane osobowe kandydata:

IMIONA………………………………………………………………………………
NAZWISKO …………………………………………………………………………
PESEL
DATA URODZENIA

dzień

miesiąc

rok

MIEJSCE URODZENIA

…………………………………………………………………………………………..
Dane rodziców/opiekunów prawnych

IMIĘ I NAZWISKO MATKI…………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO OJCA……………………………………………………….........
Proponowane profile:
POLITECHNICZNO - BIZNESOWA
przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
ponadto: programowanie, j. angielski w biznesie, historia i społeczeństwo

HUMANISTYCZNA
przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
ponadto: język rosyjski w komunikacji, przyroda, język niemiecki w praktyce

BIOMEDYCZNO-KOSMETYCZNA
przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
ponadto: ratownictwo medyczne, podstawy dietetyki, historia i społeczeństwo

MUNDUROWA (bez treningów)
przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wos, geografia
ponadto: musztra, historia i społeczeństwo, bezpieczeństwo publiczne
(WYBIERAJĄC PROFIL PROSZĘ WPISAĆ TRZY CYFRY, 1-najbardziej, 2-mniej, 3- najmniej )

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej jest szkołą:
1

2

3

wyboru

Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat
1. Nazwa gimnazjum: ……………………………………………………………………………………
2. Powiat/Gmina …………………………………………………………………………………………

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej, Nowy Dwór Gd., ul. 3 Maja 3, tel/fax 55 247 20 21
________________________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy do:
do kandydata: ……………......... e-mail:
matka…………….......................
ojciec……………………………..
opiekunowie…………………….
Adres zamieszkania kandydata :

…………………………………………………………………………………………………...
(miejscowość-kod pocztowy, ulica nr, gmina )

Adres zameldowania :

…………………………………………………………………………………………………
( jeśli taki sam wpisać j.w, - potrzebny do określenia obwodu szkoły )
UCZEŃ MIESZKA Z :
z rodzicami
z opiekunami
rodziną zastępczą
ODLEGŁOŚĆ DO SZKOŁY ……………… km (tylko dojeżdżający)
Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki:
Będę uczestniczyć w zajęciach religii
Będę uczestniczyć w zajęciach etyki
Nie będę uczestniczyć w zajęciach religii ani etyki
Należy zaznaczyć X wybraną rubrykę

Będę uczęszczał/a na lekcje wychowania do życia w rodzinie
Nie będę uczęszczał/a na lekcje wychowania do życia w rodzinie
Należy zaznaczyć X wybraną rubrykę



Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym
przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu w
systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacyjnej do szkoły. Przetwarzanie danych
odbywa się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101.poz. 926 z późniejszymi
zmianami)



Wyrażam/ nie wyrażam zgody na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i
uroczystości organizowanych przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na
stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji
i promocji szkoły.

………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………
( data i podpis kandydata )

Podanie można składać w godzinach: 8:00-16:00 w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3;
tel. 55 247 20 21 ( wzór podania do pobrania na www.zs1ndg.edu.pl )
Wymagane dokumenty:
1.
świadectwo ukończenia gimnazjum
2.
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3.
kartę zdrowia ucznia (w przypadku przyjęcia)
4.
aktualne zdjęcia PODPISANE na odwrocie-3 szt. dostarczone razem z oryginałami dokumentów
5.
kserokopia aktu urodzenia

