Słubice, dnia _____________________
Dyrektor
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego
w Słubicach
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY UNIWERSYTECKIEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SŁUBICACH1
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej Uniwersyteckiego
Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach o profilu*:
 humanistycznym (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski, język
niemiecki)
 matematyczno-fizycznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka,
język niemiecki)
 biologiczno-chemicznym (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski,
język niemiecki)
W przypadku nieprzyjęcia mnie do ww. klasy proszę o przyjęcie mnie do klasy o profilu:
……………………………………………..……………………. .
1) Dane osobowe kandydata:
imię…………………………………...drugie imię ……………………………
nazwisko ……………………………………………….……
data urodzenia (d-m-rok) ………………………………
PESEL

Adres zamieszkania:
ulica ………………………… Nr domu ………….. Nr lokalu ……………….
miejscowość ……………………………… kod pocztowy …………………………………
poczta …………………… województwo ………………………………
e-mail i telefon ……………………………………………2

1

Wniosek czytelnie wypełniają i podpisują rodzice albo opiekunowie prawni niepełnoletniego kandydata.
W przypadku gdy pieczę prawną nad kandydatem sprawuje opiekun prawny, wpisać dane opiekuna, z podaniem
funkcji.
2
Wypełnić w przypadku pełnoletniego kandydata.

1

2) Dane rodziców/opiekunów prawnych:
RODZICE/OPIEKUNOWIE
PRAWNI
Imię, nazwisko5

MATKA3

OJCIEC4

Adres zamieszkania
(województwo, kod
pocztowy, miejscowość,
ulica, numer domu, numer
lokalu)6
Telefony kontaktowe i email7
3) Oświadczam, że:
 wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym;
 zapoznałem się ze Statutem Szkoły oraz z Regulaminem Rekrutacyjnym na rok
szkolny 2018/2019 i akceptuję je;
 dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz w dokumentach przedłożonych na
potrzeby rekrutacji podaję dobrowolnie i, niezależnie od podstawy przetwarzania
danych wynikającej z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do Szkoły kandydata;
 przyjmuję do wiadomości: że administratorem danych osobowych zebranych we
wniosku i w załączonych w procesie rekrutacji dokumentach jest Szkoła –
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100
Słubice; dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa; mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do
treści danych oraz prawo ich poprawiania.

_________________

_________________

Data, podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Data, podpis kandydata

3

W przypadku gdy pieczę prawną nad kandydatem sprawuje opiekun prawny, wpisać dane opiekuna,
z podaniem funkcji.
4
W przypadku gdy pieczę prawną nad kandydatem sprawuje opiekun prawny, wpisać dane opiekuna,
z podaniem funkcji.
5
W przypadku pełnoletniego kandydata wskazać tylko imiona rodziców.
6
Wypełnić tylko w przypadku niepełnoletniego kandydata.
7
Wypełnić tylko w przypadku niepełnoletniego kandydata.
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Wypełnia komisja rekrutacyjna
4) Zestawienie uzyskanych punktów:
wyniki
egzaminu gimnazjalnego

świadectwo
ukończenia gimnazjum

inne

część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
język obcy
RAZEM
max
100 pkt
język polski
max
18 pkt
matematyka
max
18 pkt
język
angielski
max 18 pkt
………….
max 18 pkt
ukończenie gimnazjum z
wyróżnieniem
7 pkt
inne osiągnięcie wyszczególnione
na świadectwie
max
18 pkt
wolontariat
3 pkt
RAZEM
max
100 pkt

RAZEM
200 pkt

max

5) Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami
……………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………… .
(jeśli tak – wpisać na jakiej podstawie)
6) Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna postanowiła:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… .
(przyjąć/nie przyjąć* do klasy pierwszej o profilu)
……………………….
miejscowość, data

……………………….
pieczęć szkoły

…………………………..
przewodniczący komisji

7) Informacja o przyjęciu do innej klasy niż wybrana w pierwszej kolejności
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. .
(wypełnić, gdy przypadek ma miejsce)
*właściwe zaznaczyć
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