
Podanie dla kandydatów do klasy pierwszej LO w Żurominie 

Proszę  o przyjęcie  mnie  w roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej  z  przedmiotami  nauczanymi  w
zakresie rozszerzonym w klasach II i III:*
 I A – matematyka, informatyka, fizyka
 I B – biologia, chemia, fizyka 
 I C – język angielski ,geografia, język niemiecki 
 I D – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 I E – matematyka, geografia, język 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 i język obcy: (wypełniasz  tylko w wybranej przez Ciebie  klasie)

klasa przedmioty obowiązkowe przedmiot wybrany**
I A j. polski matematyka informatyka  j. obcy *.................lub    fizyka
I B j. polski biologia chemia  fizyka             lub     matematyka
I C j. polski j. obcy*....................... geografia  matematyka    lub     historia
I D j. polski historia w. o. s.  j. obcy *...............   lub  geografia
I E j. polski matematyka geografia  j. obcy *...............   lub  fizyka

*     wpisz  język obcy **  zaznacz  jeden z  wskazanych  przedmiotów

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

Data urodzenia    .......  .......  ...............  miejsce urodzenia  ............................................ 

PESEL .........................................   

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 
1. Nazwisko i imię ucznia ..........................................................................................................................

2. 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 wybrany suma

punktówpkt pkt pkt pkt
I A j. polski matematyka informatyka j. obcy        lub        fizyka

I B j. polski biologia chemia fizyka         lub  matematyka

I C j. polski j. obcy geografia matematyka lub      historia 

I D j. polski historia w. o. s. język obcy   lub    geografia

I E j. polski matematyka geografia język obcy    lub      fizyka

B. Za egzamin

egzamin z zakresu
wynik

procentowy *
punkty
(* x 0,2)

suma
punktów

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

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

za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim 
lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty
za uzyskane wysokie miejsce  - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne 
podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział
za uzyskane wysokie miejsce  - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych
 i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział
za osiągnięcia na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego

za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskana z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki

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


	B. Za egzamin

