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WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO KLASY I W ROKU
SZKOLNYM 2018/2019
LICEUM PLASTYCZNE W LUBLINIE
nazwa szkoły

20-612 Lublin, ul. Muzyczna 10 a, tel./fax 81 53 272 39
adres

oooooooooooooooooooo
imię/imiona

fotografia
30x42 mm

oooooooooooooooooooo
nazwisko

oo–oo–oo

ooooooooooo

data (D/M/R), miejsce urodzenia

miejsce zamieszkania

oooooooo

/

………………………/ 40pkt. max.

Nr ewidencyjny w księdze uczniów

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO

WYPEŁNIA SEKRETARZ ZSP w LUBLINIE
SPECJALIZACJE (*):

tkanina artystyczna

snycerstwo

projektowanie
graficzne

fotografia
artystyczna

imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

adres zamieszkania

tel./adres email do kontaktu szkoły z rodzicami

imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego

adres zamieszkania

tel./adres email do kontaktu szkoły z rodzicami

PESEL

ooooooooooo

Twoje osiągnięcia szkolne?

* Zaznacz krzyżykiem preferowany wybór specjalizacji (co najmniej dwie)
Oświadczam, że
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
związanych z egzaminem i procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
a w przypadku przyjęcia do szkoły również w całym okresie trwania nauki.

Data, pokwitowanie odbioru dokumentów
/podpis sekretarza szkoły/

podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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Dokumenty składane przez kandydatów:
1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

1)

2)
3)
4)

5)

W przypadku wystąpienia poniżej wymienionych sytuacji życiowych należy przedłożyć następujące
dokumenty:
oświadczenie o wielodzietności (troje i więcej dzieci) rodziny kandydata.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
orzeczenie o niepełnosprawności
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna kandydata.

