Włoszczowa, dn. ………………2018 r.
Nazwisko i imię ucznia ....................................
Numer rejestru ........................... /2018
( wpisuje szkoła ponadgimnazjalna )

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 12,
tel. 41-39-42-412

PODANIE
Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym 2018/2019 do klasy
pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.
.................................................................
(czytelne podpisy rodziców)
Załączniki:
1. Odpis metryki urodzenia (kserokopia).
2. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
3. Deklaracja kandydata do klasy pierwszej.
4. Świadectwo

ukończenia

gimnazjum

–

oryginał

do

26

czerwca

2018r.

do godziny 1500, w przypadku złożenia kopii należy dostarczyć oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum do 10 lipca 2018r. do godziny 1500.
5. Zaświadczenie

o

wynikach

egzaminu

gimnazjalnego

–

oryginał

do 26 czerwca 2018r. do godziny 1500, w przypadku złożenia kopii należy dostarczyć
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 10 lipca 2018r.
do godziny 1500.
6. Podanie o przyjęcie do internatu (miejsce gwarantowane).
7. Bilans zdrowia ucznia (karta zdrowia, karta badania rozwoju i zdrowia ucznia
kl. III gimnazjum).
8. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
(otrzymana w gimnazjum).
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DANE OSOBOWE UCZNIA I JEGO RODZICÓW

1. Dane osobowe ucznia:
Nazwisko i imię ......................................................................................................................
Data urodzenia............................................. , miejsce urodzenia ...........................................
PESEL:
Adres zamieszkania ucznia:
miejscowość .............................................................. , kod ....................................................
ulica ........................................................................... , numer domu/lokalu .......................... ,
telefon: ....................................................
2. Dane osobowe rodziców:
Nazwisko i imię ojca ................................................. telefon… ..........................................
Nazwisko i imię matki............................................... telefon… ..........................................
Oświadczenie 1.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki* ……………………
……………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w celu działań związanych z rekrutacją w okresie od 14.05.2018r. do 15.09.2018r. , zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z 4.5.2016r. L 119/1).

………………………………...……………………………………….
czytelne podpisy rodziców
Oświadczenie 2.
Oświadczam , że od roku szkolnego 2018/2019 moja córka/ mój syn* ……………………
( imię i nazwisko dziecka )

……………………. będzie uczestniczyć/ nie będzie uczestniczyć* w zajęciach religii.

………………………………………
podpisy rodziców
* - niepotrzebne skreślić
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KSZTAŁCENIE W LICEUM
1. W klasie pierwszej obowiązuje nauczanie przedmiotów ogólnych. Rozszerzenia w większości
będą realizowane od klasy drugiej. Istnieje możliwość rozwinięcia bądź zmiany proponowanego
zestawu przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej.
2. Wybierz typ klasy, który cię interesuje, wpisując 1 w ostatniej kolumnie tabeli oraz wpisz 2 dla
alternatywnego typu klasy (gdyby nie było możliwości nauki w typie 1).

LP

TYP KLASY (o wyborze nachylenia
klasy decyduje większość uczniów)
Cyfrowa humanistyka
MEDIALNO SPOŁECZNA:

1.

2.

Prawniczo - dziennikarska

Europejsko - językowa

BIOMEDYCZNA:

Medyczna

Ratownictwa medycznego

Farmaceutyczno kosmetologiczna

Sport i promocja zdrowia

POLITECHNICZNA:

3.

Matematyczno – fizyczno –
informatyczna

Wybór:
1i2

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
Język polski, informatyka.
Innowacja: Elektroniczne przetwarzanie informacji;
Montaż filmu; HTML i CSS;
Wiedza o społeczeństwie, historia lub/i język polski.
Innowacja: Projekty obywatelskie; Elementy prawa;
Warsztaty dziennikarskie.
Język angielski, język obcy II, geografia lub wiedza
o społeczeństwie.
Innowacja: Udział w projekcie "Świętokrzyski Inkubator
Dwujęzyczności"; Zajęcia warsztatowo-konwersacyjne
z Native Speaker’ami oraz wolontariuszami z innych
krajów; Język obcy w turystyce.
Biologia, chemia
Innowacja: Anatomia człowieka z elementami fizjologii
i patologii; Elementy fizyki medycznej; Techniki
laboratoryjne jakościowe i ilościowe.
Biologia, język angielski.
Innowacja: Warsztaty z ratownictwa medycznego;
Elementy fizyki medycznej.
Biologia, chemia.
Innowacja: Podstawy analizy leków/Wizaż; Techniki
laboratoryjne wykorzystywane przy produkcji leków
i kosmetyków.
Wychowanie fizyczne, biologia, geografia, chemia lub
fizyka.
Innowacja: Warsztaty sportowe; Warsztaty ze zdrowego
żywienia; Baseball.
Matematyka, fizyka lub informatyka.
Innowacja: Fizyczne podstawy elektroniki;
Programowanie w C++; Tworzenie stron internetowych;
Język angielski techniczny.

Matematyczno –
chemiczna/geograficzna

Matematyka, chemia/geografia.
Innowacja: Techniki laboratoryjne; Język angielski
techniczny.

Matematyczno
- przyrodnicza

Matematyka, biologia.
Innowacja: Warsztaty przyrodnicze; Laboratorium
przyrodnicze.

Menedżerska

Matematyka, geografia, język obcy.
Innowacja: Język obcy w biznesie; Ekonomia w praktyce.
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3. Językiem wiodącym (obowiązującym w każdej klasie) jest język angielski. Spośród
podanych zaznacz krzyżykiem drugi język obcy, którego uczyłe(a)ś się w gimnazjum lub
którego chciał(a)byś się uczyć oraz określ czy jest to kontynuacja nauki czy nowy język
dla Ciebie.
Język
Język
Język
Język
niemiecki

hiszpański

rosyjski

włoski

X – wybór języka
K- kontynuacja
N – nowy język
Informacje dodatkowe:
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna przyzna Ci punkty za oceny z Twojego
świadectwa z gimnazjum w zależności od wybranego typu klasy:

Lp.

MEDIALNO-SPOŁECZNA

BIOMEDYCZNA

POLITECHNICZNA

1.

język polski

biologia

matematyka

2.

język obcy……………

chemia

język obcy……………

(wpisz wybrany przez Ciebie język)

3.

(wpisz wybrany przez Ciebie język)

historia lub wos lub geografia

język obcy………….

fizyka lub informatyka lub

lub informatyka

(wpisz wybrany przez Ciebie

biologia lub geografia

(wybierz i podkreśl jeden przedmiot spośród

język)

podanych)

(wybierz i podkreśl jeden przedmiot
spośród podanych)

2. W związku z możliwością wprowadzenia zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego
napisz, jaką formą zajęć z wychowania fizycznego jesteś zainteresowana (-y).
Forma zajęć z wychowania fizycznego

Proszę wskazać 3 ( numerując od najbardziej pożądanej formy ):

piłka siatkowa
piłka ręczna
piłka nożna
zajęcia rekreacyjne ( taniec, atletyka terenowa, gry i zabawy )
pływanie
siłownia
baseball
…………………………………………
( czytelny podpis ucznia )
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DECYZJA O PRZYJĘCIU DO LICEUM
Decyzją Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej / Dyrektora Liceum z dnia …………………
ucz. ……………. ………………został(a) przyjęty(a) do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019.

……………………………
(pieczęć i podpis)
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