..................................................., dnia ......................… 2017 r.
Miejscowość

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
im. BARTOSZA GŁOWACKIEGO
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
ul. WYSPIAŃSKIEGO 8

I. Dane osobowe kandydata:
1) Imiona i nazwisko ...................................................................................................................
2) PESEL .....................................................................................................................................
3) Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................
4) Miejsce zamieszkania..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
5) Telefon kontaktowy:…………………………………………
6) Adres email:…………………………………………………
II. Dane rodziców/opiekunów kandydata:
Ojciec ......................................................................................................................................
Imię i nazwisko

telefon

Matka ......................................................................................................................................
Imię i nazwisko

telefon

III. Proponowane oddziały i rozszerzenia w roku szkolnym 2017/2018:
Klasa 1a: matematyka – fizyka – język angielski,
Klasa 1b: biologia – chemia, przedmiot uzupełniający fizyka i łacina
Klasa 1c: język polski – historia – język angielski lub wos, ze zwiększoną liczbą godzin
drugiego języka obcego i przedmiotem uzupełniającym łaciną,
Klasa 1d: geografia – informatyka lub język angielski – matematyka lub wos,

IV. Wybieram oddziały według następującej kolejności (wpisz przedmioty rozszerzone):
1) .......................................................................................................................
2) ......................................................................................................................
3) ......................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………
W przypadku deklarowania klas:
- 1c wybieram rozszerzenie: język polski, historia, język angielski / wos*
- 1d wybieram rozszerzenie:
1) geografię, język angielski i wos
lub
2) geografię, matematykę i informatykę *
Jako drugiego języka obcego chciałbym/abym uczyć się języka: niemieckiego/rosyjskiego*
Organizacja nauczania drugiego języka obcego zostanie określona na podstawie deklaracji uczniów i
możliwości szkoły.

* niepotrzebne skreślić
V. Oświadczenie
Oświadczamy, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z prawda i stanem faktycznym.
W związku z przepisami Ustawy z dnia 28 sierpnia 1992 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażamy zgodę, na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z naborem i umieszczenie imienia i nazwiska oraz liczby
uzyskanych punktów na listach związanych z rekrutacją. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy
dane dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa wglądu i poprawiania
powyższych danych. Przyjmujemy do wiadomości, że administratorem danych jest Zespół Szkół Nr
1 w Tomaszowie Lubelskim. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy zasady oraz regulamin
rekrutacji obowiązujący w szkole.

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

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

Podpis rodziców/opiekunów

Podpis kandydata

VI. Załączniki (dostarczyć do sekretariatu szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji):
1) świadectwo ukończenia gimnazjum
2) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3) dwa zdjęcia.

