WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Aleksandra Majkowskiego
w Kartuzach
os. Wybickiego 33

zso2sekretariat@gmail.com

tel.: 58 – 681–11–54

Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2022/2023
do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego
Lp.

Klasa

1.

1A – interdyscyplinarna dwujęzyczna

2.

1B – interdyscyplinarna-profil ogólny

3.

1B – interdyscyplinarna policyjna

Przy ustalaniu punktacji za oceny na
świadectwie będą uwzględniane
następujące przedmioty
język polski, matematyka, język angielski,
historia albo biologia albo geografia (pod
uwagę brany jest przedmiot z wyższa oceną)
język polski, matematyka, język angielski,
historia albo biologia albo geografia (pod
uwagę brany jest przedmiot z wyższą oceną)

Zaznacz

„X”

język polski, matematyka, język angielski,
historia albo biologia albo geografia (pod
uwagę brany jest przedmiot z wyższą oceną)

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1. Imiona i nazwisko ....................................................................................................................
2. Adres i telefon ..........................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
3. PESEL
4. Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................
5. Ukończona szkoła podstawowa ...............................................................................................
6. Udział w konkursach przedmiotowych /etap, zajęte miejsce/:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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7. Ojciec /opiekun prawny/ .....................................................................................................
/imię i nazwisko/

..............................................................................................................................................
tel. /e-mail:
8. Matka /opiekun prawny/ ......................................................................................................
/imię i nazwisko/

..............................................................................................................................................
tel. /e-mail:
9. Przynależność do klubów sportowych i innych organizacji pozaszkolnych
……………………………………………………………………………………………….......
10.Deklaruję udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”
tak

(właściwe podkreślić)

nie

11.Deklaruję udział w lekcjach religii
tak

(właściwe podkreślić)

nie

Udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z udziałem mojego
dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w czasie nauki w II
Liceum Ogólnokształcącym.

tak

(właściwe podkreślić)

nie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

Podpis ojca/opiekuna prawnego:

Podpis matki/opiekuna prawnego:

……………………………………….
(podpis kandydata)

Kartuzy, .................................

Załączniki:
1) 1zdjęcie (opisane na odwrocie),
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej– oryginał,
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał,
4) wypełniony formularz Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej,
5) karta zdrowia (po ukończeniu szkoły podstawowej),
6) oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w klasie policyjnej (dotyczy
kandydatów do klasy policyjnej),
7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu wojewódzkiego (dotyczy laureatów tych
konkursów).
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