……………………………
(nazwisko i imię kandydata)

Podanie o przyjęcie do szkoły
w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze
szkołę wybieram jako: pierwszą, drugą, trzecią (właściwy wybór podkreślić)
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej:
* wybraną szkołę podkreśl

Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzonym programem:
a) klasa ogólna - język obcy, WOS, historia, informatyka
b) klasa policyjna - język obcy, WOS, geografia (biologia)
c) klasa wojskowa - język obcy, WOS, geografia (biologia)
d) klasa służb więziennych - język obcy, WOS, geografia (biologia)
e) klasa bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo - język obcy, geografia
(biologia), WOS
W przypadku nie zakwalifikowania się do wybranej klasy wybieram………………………………………………….

I. Dane osobowe kandydata (wypełniać drukowanymi literami)
Nazwisko

PESEL

Imiona

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

-

-

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

telefon kontaktowy

telefon kontaktowy
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA

Miejscowość

Ulica, nr

Powiat

Gmina

Poczta

Kod pocztowy

Wybieram języki obce ( język angielski, niemiecki) :
 I język obcy ( jaki? ) ……………………..…na poziomie rozszerzonym.
 II język obcy (jaki?) …………………………na poziomie podstawowym.
………………………….
(podpis rodziców lub opiekuna)

………………………………..
(podpis kandydata)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

..............................................
podpis ucznia podpis

…………….…………….
rodziców/opiekunów prawnych

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum:
1. podanie o przyjęcie do szkoły (druki do odebrania w sekretariacie szkoły albo do
pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/ );
2. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);

Dokumenty po ukończeniu gimnazjum:
Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o:
1. kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2. kopię lub oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. ksero aktu urodzenia;
4. kartę zdrowia
Osoby, które zadeklarują chęć zamieszkania w internacie szkoły muszą złożyć
podanie do internatu (druk do pobrania ze strony internetowej www.zsbialybor.eu/

Termin w rekrutacji

Rodzaj czynności

zasadniczej
od 9 maja 2018 r.
do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
od 9 maja 2018r. do 5
lipca 2018r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów
ogólnokształcących.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Od 15 czerwca 2018r. Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól
do 19 czerwca 2018r.
do godz. 15.00
od 22 czerwca 2018 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum
do 26 czerwca 2018 r. ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia
do godz. 15.00
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
do 28 czerwca 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I
stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
dnia 6 lipca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
do godz. 12.00
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 10 lipca 2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
do godz. 15.00
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
dnia 11 lipca 2018 r.
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do godz. 12.00

