Pani
Barbara Ciecierska
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich
w Choszcznie, ul. Polna 5

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły – proszę podać typ szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I Stopnia od najbardziej do najmniej preferowanych )
.

wybieram zawód (dotyczy klas zawodowych) ……………………………………………………………………………………………..
I. DANE KANDYDATA
1. Nazwisko …………………………………………………………….………………………………………………………………………..
2. Imię……..……………………………………........... Imię drugie …………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………….
(dzień – miesiąc – rok)

(miejsce urodzenia)

4. Adres miejsca zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

……………………………………………………………Nr telefonu ……………………………………………………………………….
(nr domu i nr mieszkania)

(województwo)

5. PESEL – jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL , seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

II. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1. Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(matki)

(ojca)

2. Imię ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(matki)

(ojca)

3. Adres miejsca zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

…………………………………………………….. Nr telefonu ……..…………………………………………………………………….
(nr domu)

(nr mieszkania)

(województwo)

(matki)

(ojca)

4. Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………………………..
III. WYKAZ DOKUMENTÓW ŚWIADCZĄCYCH O AKTYWNOŚCI KANDYDATA
Proszę wymienić dokumenty świadczące o udziale w olimpiadach, konkursach, turniejach, aktywności
w szkole i poza szkołą (należy dołączyć zaświadczenia, dyplomy): ……………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
.………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……..……………………………………………………

……………….…………………………………

(podpis ucznia)

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Punkty uzyskane za wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu:
 języka polskiego
 historii i wiedzy o społeczeństwie
 matematyki
 przedmiotów przyrodniczych /biologii, chemii, geografii, fizyki/
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

3. Punkty za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum
 język polski
 matematyka
 z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od wybranej klasy:
a) ……………………………………………………………
b) …………….…………………………………………….

……………
…………..
……………
.....………
.............

...…………
……………
……………
……………
……………

4. Punkty za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
..……........
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu

……………

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
6. Języki obce nowożytne realizowane w gimnazjum wraz z poziomem:

2

