Police dnia,………………………….

NR KU…………………………
(wypełnia sekretariat)

PODANIE
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej……………………………………………………………..
(wpisad szkołę; liceum, technikum, branżowa)

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w roku szkolnym 2019/2020

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE PODANIA PISMEM DRUKOWANYM
WAŻNE: (proszę zaznaczyd jedną odpowiedź)
□ powtarzający klasę ………………rok szkolny ………………w Zespole Szkół w Policach
□ powtarzający klasę z innej szkoły

_________________________________________________________________________
(nazwa poprzedniej szkoły)

I. Dane identyfikacyjne kandydata
Imię, imiona
Nazwisko
PESEL
Data i miejsce
urodzenia/województwo
Numer telefonu ucznia
W przypadku braku numeru PESEL należy podad rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy zakreślid kółkiem właściwą odpowiedź)

TAK/NIE/odmawiam odpowiedzi
Opinia, lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (należy zakreślid kółkiem właściwą odpowiedź)

TAK/NIE/odmawiam odpowiedzi
II. Adres ZAMIESZKANIA kandydata
Ulica

Miejscowośd

Numer budynku

Województwo

Numer lokalu

Powiat

Kod pocztowy

Gmina

III. Adres ZAMELDOWANIA kandydata (wpisad, jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Ulica

Miejscowośd

Numer budynku

Województwo

Numer lokalu

Powiat

Kod pocztowy

Gmina

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych *(niewłaściwe skreślid - opiekun czy rodzic)
*Ojciec/opiekun prawny 1

* Matka/opiekun prawny 2

Imię i nazwisko
E-mail
Numer telefonu
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowośd
Województwo
Powiat
Gmina
V. Informacje dotyczące nauki języka obcego w GIMNAZJUM
a) poziom III.1

(czyli język nauczany obowiązkowo od szkoły podstawowej, a kontynuowany

w gimnazjum)

b) poziom III.0

(czyli język nauczany obowiązkowo tylko w gimnazjum)

VI. DEKLARACJA NAUKI JĘZYKA OBCEGO W NASZEJ SZKOLE
Tylko dla kandydatów LICEUM
a) Deklaruję naukę języka obcego na poziomie rozszerzonym
Należy zakreślid kółkiem tylko jedną odpowiedź.

□ język angielski (kontynuacja z gimnazjum)
□ język niemiecki (kontynuacja z gimnazjum)
UWAGA:
Po zakooczeniu rekrutacji zmiana wybranego języka na inny jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

b) Deklaruję naukę języka obcego na poziomie podstawowym
Należy zakreślid kółkiem tylko jedną odpowiedź, a wybrany język musi byd inny niż w pkt. VI a

□ język angielski
□ język niemiecki
□ język hiszpaoski
UWAGA:
Po zakooczeniu rekrutacji zmiana wybranego języka na inny jest możliwa, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Tylko dla kandydatów TECHNIKUM
c) Deklaruję naukę języka obcego na poziomie rozszerzonym
Należy zakreślid kółkiem tylko jedną odpowiedź.

□ język angielski (kontynuacja z gimnazjum)
□ język niemiecki (kontynuacja z gimnazjum)
UWAGA:
Po zakooczeniu rekrutacji zmiana wybranego języka na inny jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

d) Deklaruję naukę języka obcego na poziomie podstawowym.
Należy zakreślid kółkiem tylko jedną odpowiedź, a wybrany język musi byd inny niż w pkt. VI c.

□ język angielski
□ język niemiecki
VII. WYBÓR KLASY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BRANŻOWA SZKOŁA NR 1

kierunek:

TECHNIKUM ZAWODOWE
zawód:

□ ogólny z dodatkowymi zajęciami pożarniczymi

□ *technik hotelarstwa

zawód:

□ ogólny z dodatkowymi zajęciami wojskowymi

□ *technik żywienia i usług

□ *kucharz

gastronomicznych

□ *cukiernik

□ ogólny z dodatkowymi zajęciami policyjnymi
□ sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego – piłka siatkowa
dziewcząt lub chłopców SMS

□ medyczny
□ humanistyczny
□ dwujęzyczny z językiem angielskim
□ dwujęzyczny z językiem niemieckim

□ *technik technologii

(nauczany język niemiecki)

□ *operator urządzeo przemysłu

chemicznej

*Przy składaniu świadectwa
ukooczenia gimnazjum proszę o
pobranie skierowania na badania z
medycyny pracy oraz skierowanie
na badania do celów sanitarno-

chemicznego

□ *klasa wielozawodowa
_________________________
_________________________
(wpisz wybrany przez siebie zawód)

epidemiologicznych.

□ ogólny
□ ogólny z dodatkowymi zajęciami wychowania
fizycznego – treningi piłki nożnej dla chłopców

*Przy składaniu świadectwa szkoły
podstawowej proszę o pobranie
skierowania na badania z medycyny
pracy, oraz skierowanie na badania
do celów sanitarno-epidemiologicznych.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU/UCZENNICY
W każdym wierszu należy zakreślid kółkiem jedną prawidłową odpowiedź.
a) deklaruję udział w lekcjach religii

TAK/NIE

b) deklaruję udział w lekcjach etyki

TAK/NIE

c) rezygnuję z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie (wdż)

TAK/NIE

d) Wyrażam zgodę na udział w próbach sprawności fizycznej, oraz na uczęszczanie dziecka do TAK/NIE
Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
(tylko dla klas SMS, oraz piłka nożna)

IX. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UCZNIA
1)

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym PODANIU dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadom/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego syna/córki
do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

2)

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w: mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. W związku

3)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie

z uzyskiwanymi przez niego sukcesami szkolnymi i pozaszkolnymi.
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

____________________________________
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

X. DO PODANIA PROSZĘ O DOŁĄCZENIE:
1.

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, tylko w przypadku klas z zajęciami dodatkowymi
WOJSKOWYMI, POLICYJNYMI, POŻARNICZE

2.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wystawione przez lekarza medycyny sportu, lub
innego do tego uprawnionego (wg Rozporządzenia Ministra Sportu) TYLKO KLASY SMS , lub PIŁKA NOŻNA

3.

Niepełnosprawnośd kandydata (orzeczenie);

4.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód
lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

5.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający).

6.

Zaświadczenie, że kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

BARDZO WAŻNE:
XI. Po zakooczeniu roku szkolnego 2018/2019 należy dołączyd:
a)

świadectwo ukooczenia gimnazjum

b) test gimnazjalny
c)

zaświadczenie z medycyny pracy, tylko technikum, oraz szkoła branżowa.

d) 3 szt. ZDJĘCIA O WYMIARACH 30 x 42 mm. (proszę o podanie takich wymiarów u fotografa)
Na zdjęciu powinny byd informacje:
- imię i nazwisko,
- szkoła do której klasy uczeo składa podanie.
- klasa (zajęcia dodatkowe, zawód) do której klasy uczeo składa podanie.
Np. Jan Malinowski, liceum kl. I wojskowa.

Police,________________________
(data)

_____________________________
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

