
Podanie dla kandydatów do klasy pierwszej LO w Żurominie  
dla absolwentów gimnazjum 

 

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej:* 
 I A – politechnicznej       (przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: matematyka) 
 I B – medycznej    (przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: biologia) 
 I D – humanistyczno – prawniczej (przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: język polski) 
 I E – ekonomicznej   (przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym: j. angielski) 

 
*zaznacz  wybraną przez Ciebie klasę  
W przypadku, gdyby nie było miejsc w wybranej przeze mnie klasie wybieram w drugiej kolejności klasę ....................... 
 
Wybieram do punktacji przedmiot: (wypełniasz  tylko w wybranej przez Ciebie  klasie) 
 

klasa przedmioty obowiązkowe przedmioty wybrane (  zaznacz  dwa  z  wskazanych  przedmiotów  ) 

I A j. polski matematyka 
  fizyka           informatyka      chemia          biologia          
 geografia        historia             w. o. s                
 j. obcy ……………….** 

I B j. polski matematyka  
  biologia         chemia              fizyka              geografia 
  historia          w. o. s                informatyka      
  j. obcy ……………….** 

I D j. polski matematyka  
  historia          w. o. s                  geografia       chemia 
 fizyka              informatyka        j. obcy ……………….**  

I E j. polski matematyka  
  geografia       w. o. s                informatyka     
  chemia           fizyka                historia 
 j. obcy ……………….**  

 ** wpisz  język obcy(np. angielski, niemiecki, itp.) 
 

I. Dane osobowe:  Nazwisko  ............................................ imię (imiona) ........................................................................ 

Adres zamieszkania: miejscowość    ....................................................  ulica .................................................  nr ...... /........  
poczta  .........................................     kod poczt.  ....... — ...........  nr tel.   ...................................        
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów............................................................................................................................... 

Imiona rodziców/opiekunów    ............................................................................................................................................... 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka dla celów: rekrutacji i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania 

Podpis rodziców/opiekunów ........................................................ 
II. Informacje o uczniu 
Szczególne zainteresowania i umiejętności ucznia:  
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
Nazwa ukończonego gimnazjum ......................................................................................................  
 
 
          
.......................................................  ....................................................... ....................................................... 
                  Podpis wychowawcy klasy            Pieczęć gimnazjum                    Podpis rodzica/opiekuna 

 
INFORMACJA DLA GIMNAZJUM O PRZYJECIU ABSOLWENTA  
Nazwisko i imię ucznia .......................................................................................................................... 

Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie 
 
 
 
................................................................................       ............................................................................ 

Pieczęć liceum      Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

 



III. (wypełnia Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna) 
Liczba uzyskanych punktów 
A. Za wybrane zajęcia edukacyjne  

klasa 
obowiązkowe wybrane przedmioty suma 

punktów  pkt.  pkt.  I przedmiot pkt. II przedmiot pkt. 

I A j. polski  matematyka       
I B j. polski  matematyka       
I D j. polski  matematyka       
I E j. polski  matematyka       

 
B. Za egzamin 

egzamin z zakresu wynik 
procentowy * 

punkty 
(* x 0,2) 

suma 
punktów 

języka polskiego    
historii i wiedzy o społeczeństwie   
matematyki   
przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii   
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym   

 
C. Punkty za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

 punkty 
Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, tytułu laureata lub finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego  w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień 

 

za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego, dwóch lub więcej tytułów laureata lub finalisty 
konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, tytułu laureata lub finalisty 
konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty 

 

za uzyskanie  wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym.  

 

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu 

 

za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  
             pierwsza               druga 
   
D.  Łączna liczba punktów                       podpis członków  komisji  ................................. 
 
Decyzją Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej kandydat  ..........................................................................................................  
został / nie został przyjęty do klasy pierwszej ......................................................................................................................  
          

 
 
............................................................. 

          Pieczęć i podpis dyrektora LO  
Żuromin, dnia ..................................      
        

 


