Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
ul. W. Witosa 49 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75 fax. 95 755 24 76
e-mail: szkol@hoga.pl
http://www.zsliz-sulecin.edu.pl

WNIOSEK
o przyjęcie do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
(wypełnij drukowanymi literami)
………………………….…………………….…………….

(nazwa ukończonego gimnazjum)

DANE KANDYDATA
Nazwisko i imię/imiona
PESEL
Data i miejsce
urodzenia
Kod pocztowy
Adres zamieszkania

Miejscowość

-

Ulica

nr

Województwo
Telefon kontaktowy
DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Nazwisko i imię/imiona ojca, matki

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej (zaznacz tylko jeden wybrany typ szkoły ■)
Technikum w zawodzie

Liceum ogólnokształcącego o profilu

□ technik żywienia i usług gastronomicznych

□

przysposobienie wojskowe („klasa wojskowa”)

□ kelner

□

bezpieczeństwo publiczne („klasa policyjna”)

□ technik hotelarz

□

ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
medyczne („klasa strażacka”)

□ technik mechatronik

□

psychologia ogólna i pedagogika ogólna
(„klasa psychologiczno-pedagogiczna”)

□ technik ekonomista

□

pielęgniarskim („klasa pielęgniarska ”)

□ technik pojazdów samochodowych

□ technik logistyk
□ technik informatyk
Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie: ……..……………………………............…………………
W przypadku nie przyjęcia mnie do w/w szkoły proszę o przyjęcie do (podaj inny w/w typ szkoły
w ramach ZSLiZ w Sulęcinie) ……….….…………………………………………………………….....
Do wniosku załączam (zaznacz właściwe ■ )
□ dwie fotografie
□ kartę zdrowia
□ zaświadczenie lekarskie (klasy zawodowe/klasy mundurowe)
□ zaświadczenie o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu (klasy zawodowe)
□ inne, np.: zaświadczenia, dyplomy z olimpiad, konkursów, orzeczenia, opinie poradni
psychologiczno – pedagogicznej itp. …………………………………………………………………….
1

Wyrażamy zgodę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.). Oświadczamy, że podane dane
teleadresowe umożliwiają kontakt z nami.
Wyrażamy zgodę zgody na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć i artykułów na stronie internetowej
szkoły, powiatu sulęcińskiego oraz w mediach lokalnych.

…………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(podpis ucznia)

…………………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów)

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna
Zestawienie uzyskanych punktów
Egzamin gimnazjalny
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- język obcy nowożytny
Łączna liczba punktów za egzamin gimnazjalny
Punktacja za wybrane przedmioty

Liczba punktów

Punktacja za dodatkowe osiągnięcia
Suma uzyskanych punktów
Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami
Uzasadnienie ……..……………………………………………………………………………….……..
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników oraz regulaminu w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie na rok szkolny 2017/2018, postanowiła
□ przyjąć kandydata do
Technikum w zawodzie:

Liceum Ogólnokształcącego o profilu:

……..……………………………............……………

…..……………………………............…………

Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie: ……..……………………………............…………………….
□ nie przyjąć kandydata do żadnego typu szkoły
Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Uwagi
…………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Sulęcin, dn. …………………………………….

………………………………………..
(pieczęć szkoły)

…………………………………………….
(Przewodniczący Komisji)

