
 

 

NAZWISKO kandydata 

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

miejscowość, data 

                              

IMIĘ (imiona) kandydata 

                              

PESEL kandydata 

           

data urodzenia miejsce urodzenia telefon 
 

D D M M R R R R   

 

ADRES zamieszkania 
województwo, miejscowość, ulica, nr mieszkania / domu 

    ADRES zameldowania 
(wypełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

  województwo, miejscowość, ulica, nr mieszkania / domu 

  

 kod pocztowy  poczta  kod pocztowy  poczta 

  


      


    

  gmina   powiat   gmina   powiat 

    

 

 
WNIOSEK 
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

DYREKCJA 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowej Sarzynie  

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej 

Sarzynie: 

Typ szkoły:             

klasa / zawód:         

wybór rezerwowy I 

typ szkoły:     

klasa / zawód:         

wybór rezerwowy II 

typ szkoły:    

klasa / zawód:        
 

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły. 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest 

wpisać nazwy i adresy szkół od najbardziej do najmniej preferowanych (art.20 t ust.1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty). 
 

Pierwszy wybór (nazwa szkoły):       

adres:     

Drugi wybór (nazwa szkoły):            

adres:     

Trzeci wybór (nazwa szkoły):            

adres:     



Nazwa i adres gimnazjum:     

W gimnazjum uczyłam/em się języków:     

Chcę się uczyć języków:     

Dodatkowe informacje: 
1. Liczba dzieci na utrzymaniu rodziców / prawnych opiekunów * :    

2. Wychowuję się w rodzinie * (zakreślić): 

a) pełnej 

b) niepełnej **    
 

c) rozbitej 

d) zastępczej 

e) wychowanek domu dziecka 

* Liczba dzieci ogółem, razem z kandydatem, udzielenie powyższej informacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w przypadku ograniczonej liczby miejsc, przy równorzędnej ilości punktów osiągniętych 

przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 

**  W przypadku śmierci rodzica podaj jego Imię i Nazwisko. 

 
3. Dane rodziców / prawnych opiekunów: 

 

 Matka Ojciec 

imię i nazwisko   

 
adres 

zamieszkania 

  

telefon   

e-mail   

 

Oświadczenie 
rodziców / prawnych opiekunów kandydata 

Potwierdzam że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 

i obowiązujących w niej zasadach rekrutacji. 
 
 

 

 

 

 

 

................................. .............................................................. 
data podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 
Uwaga:  dokumenty prosimy składać do szkoły w foliowych „koszulkach”. 

Wyrażam  zgodę  (znak  X) na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  podaniu  dla 
celów rekrutacyjnych, a w razie przyjęcia do Szkoły dla celów związanych z jej działalnością 

(zgodnie z Ustawą z  dnia  29.08.1997 r.  o  Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity: Dz. 

U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Wyrażam  zgodę  (znak  X) na  publikację  imienia  i  nazwiska  mojego  dziecka  oraz   zdjęć 

z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej szkoły, w prasie i telewizji. 
 


