
Akademickie Dwujęzyczne Liceum Oxford Secondary School w Bielsku-Białej IB World School No. 061648

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO IB DIPLOMA PROGRAMME

I. DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE UCZNIA

Imię (imiona)

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL

Narodowość

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

Obecna szkoła

Klasa

DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun)

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

II. OŚWIADCZENIE UCZNIA

Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 20……/20.….. na pierwszy rok realizacji programu IB Diploma
(IB DP Year 1) w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Oxford Secondary School w Bielsku-Białej ul.
Krakowska 30.

Deklaruję wstępnie wybór następujących przedmiotów do realizacji w Diploma Programme:

1. Przedmiot z grupy 1: …………………………..…………………… SL / HL
2. Przedmiot z grupy 2: …………………………..…………………… SL / HL
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3. Przedmiot z grupy 3: …………………………..…………………… SL / HL
4. Przedmiot z grupy 4: …………………………..…………………… SL / HL
5. Przedmiot z grupy 5: …………………………..…………………… SL / HL
6. Przedmiot z grupy 6: …………………………..…………………… SL / HL

lub inny przedmiot z grupy …… : ……………………………………… SL / HL.

Jestem świadomy/a, iż aby rozpocząć naukę w Diploma Programme muszę wykazać się znajomością
języka angielskiego na poziomie B2, co będzie zweryfikowane przez pisemny test poziomujący oraz
rozmowę w języku angielskim w wyznaczonym terminie. Z testu i rozmowy zwalnia certyfikat
potwierdzający osiągnięcie poziomu B2 np. FCE lub podobny.

Zgodnie z wymogami Polityki przyjęcia do IB Diploma Programme oświadczam, iż otrzymałem/am
następujące oceny roczne z przedmiotów pokrewnych do tych, które wstępnie  wybrałem/am do DP:

1. …………………………..…………………… - Ocena: …………….

2. …………………………..…………………… - Ocena: …………….

3. …………………………..…………………… - Ocena: …………….

4. …………………………..…………………… - Ocena: …………….

5. …………………………..…………………… - Ocena: …………….

6. …………………………..…………………… - Ocena: …………….

W ciągu ostatniego roku brałem/am udział w następujących zajęciach pozaprogramowych (proszę
określić rodzaj czynności, datę lub czas trwania oraz swoją rolę w niej):

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….

III. ZAŁĄCZNIKI

List motywacyjny, zawierający opis mojej dotychczasowej edukacji, moich umiejętności i
zainteresowań oraz uzasadnienie dlaczego chciałbym/chciałabym uczestniczyć w IB Diploma
Programme.

List polecający od mojego obecnego wychowawcy, zawierający opis moich umiejętności, mocnych
stron, zaangażowania w naukę, uczestnictwa w zajęciach, motywacji, zaangażowania i wkładu w życie
społeczności szkolnej i /lub lokalnej.

Świadectwo szkolne z ostatniej klasy, jako potwierdzenie moich wyników edukacyjnych.

Dwie fotografie.
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Jakakolwiek dokumentacja, mająca wpływ na moją dalszą naukę w Akademickim Dwujęzycznym Liceum
Oxford Secondary School w Bielsku-Białej (np. opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej):

Znane są mi zasady opłat, wynikające z umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

……………………………….……                  ………………..……………………………
Miejscowość i data                                                                          Czytelny podpis ucznia

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA

Oświadczamy, iż jest nam znana decyzja naszego dziecka o uczestnictwie w IB Diploma Programme
oraz w pełni ją popieramy. Potwierdzamy, że informacje zawarte w tym wniosku są zgodne z prawdą.

……………………………….……                      ……………………….……………………
Miejscowość i data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………….…………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zawartych w tym wniosku jest Akademickie Dwujęzyczne Liceum
Oxford Secondary School z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 30.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail pod adresem:
iod@oxfordsecondary.pl
Dane osobowe zawarte w tym wniosku będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umowy o
świadczenie usług edukacyjnych.

……………………………….……                      …………………………………………
Miejscowość i data                                                                             Czytelny podpis ucznia

…………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………………….……                      …………………….………………………
Data                                                                    Podpis pracownika szkoły przyjmującego wniosek

3

mailto:iod@oxfordsecondary.pl

