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Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej: 
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Marii Dąbrowskiej w Płocku na rok szkolny 2017/ 2018 
w rekrutacji uzupełniającej 

 

Dane kandydata: 

Nazwisko: Numer PESEL: 

Imię: Data urodzenia: 

Drugie imię: Miejsce urodzenia: 

 
Adres miejsca zamieszkania kandydata: 

Kod pocztowy: Miejscowość 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

Uczeń III klasy gimnazjum /nazwa szkoły  
i miejscowość/ 

 

 
 
Dane rodziców/ opiekunów prawnych kandydata: 
Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego I: 

Nazwisko: Telefon: 
(o ile posiada) 

Imię:  Adres e-mail: 
(o ile posiada) 

Adres miejsca zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego I: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 
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Dane osobowe matki / opiekuna prawnego II: 

Nazwisko: Telefon: 
(o ile posiada) 

Imię:  Adres e-mail: 
(o ile posiada) 

Adres miejsca zamieszkania matki/ opiekuna prawnego II: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 
 

Wskazanie kolejności wybranych oddziałów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Do wniosku należy dołączyć 1 kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i 1 kopię 
zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

Załączniki i dodatkowe informacje  
 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (Wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie 
poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.  

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba 
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Wymagany 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 należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.  

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.. 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.. 
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Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie 
poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.  

 

Niepełnosprawność kandydata - wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną), orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica. 

 

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Wymagane oświadczenie o Wielodzietności. 
 

Kandydat z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

 
 
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego                                  Data i podpis kandydata 

……………………………………………………………………….                                     ………………………………………… 

 

 


