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WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Bohaterów Westerplatte w Michowie 

na rok szkolny 2018/2019 
 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte               

w Michowie według poniższych preferencji: 

       

Lp. Przedmioty rozszerzone    *) 

1. matematyka, geografia, fizyka, język angielski 

2. język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

3. biologia, chemia, geografia, język angielski 

4. geografia, historia, biologia, język angielski 

*) zaznacz właściwe 

 
Dane osobowe kandydata: 

Nazwisko…………………………… Imię……………………… Drugie imię………………………………... 

Data urodzenia ……………………….. Miejsce urodzenia……………………………………………………. 

 

           

                             numer PESEL 

Adres zamieszkania kandydata: 

Ulica: ………………………………  Nr domu: ……………………. Nr lokalu ……………………………… 

Kod: …………………………….  Miejscowość: ……………………………………………………………… 

Województwo: ……………………………….Powiat: ……………………… Gmina: ………………………. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………. e-mail: …………………………………………….. 

Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych: 

Nazwisko matki………………………………..  Imię matki…………………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego……………………… Adres poczty elektronicznej………………………………… 

Nazwisko ojca…………………………………. Imię ojca……………………………………………………... 

Nr telefonu kontaktowego……………………… Adres poczty elektronicznej………………………………… 

Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat: 
 

Nazwa gimnazjum: …………………………………………………….. Miejscowość: ………………………. 

Województwo: …………………………. Powiat: …………………………..Gmina: ………………………… 

 

………………………………. dnia ………………………….r.    ………………………………………. 

/miejscowość/   /data/     /podpis matki (opiekuna prawnego)/ 

 

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

        /podpis kandydata/      /podpis ojca (opiekuna prawnego)/ 
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Języki obce:  

 

Dotychczas uczyłem/am się obowiązkowego języka obcego …………………………….. oraz drugiego 

dodatkowego …………………………….. 

Nadal chciałbym/łabym uczyć się języków: 1. Język angielski – obowiązkowy 

      2. Język niemiecki w grupie początkującej/ zaawansowanej 
          (właściwe podkreślić) 

 

 

 

Czy uczeń posiada stopień niepełnosprawności?   TAK   NIE 
 

 

Czy uczeń posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej? (należy zaznaczyć) 

 

         TAK   NIE 
 

 

(Dane są niezbędne do sprawozdawczości ogólnej szkoły bez podawania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - 

Dz. U.  z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ………………………………………….. będzie / nie będzie uczestniczyć w zajęciach 

          (imię i nazwisko ucznia)                  

z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

 

          ………………………………….. 

            /podpis rodzica (opiekuna prawnego)/ 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ………………………………………….. będzie / nie będzie uczestniczyć w zajęciach 

          (imię i nazwisko ucznia)                  

z przedmiotu „Religia”.       

               

          ………………………………….. 

            /podpis rodzica (opiekuna prawnego)/ 
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ANKIETA REKRUTACYJNA – WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKOWE 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnione są oceny uzyskane na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z : 

• języka polskiego, 

• matematyki, 

• wybranego języka obcego 

- język …………………..…………..… (wpisz nazwę) 

• oraz z jednego z wybranych przez kandydata przedmiotów. 

Podkreśl właściwy przedmiot: 

− biologia  

− chemia  

− fizyka  

− geografia  

 

Załączniki: 

 

 poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, 

 poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

(po zakwalifikowaniu oryginały tych dokumentów), 

 karta zdrowia, 

 2 fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko). 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury 

rekrutacji do szkoły. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie  tych danych 

szkole, organowi prowadzącemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym          

z procesem kształcenia i przetwarzania danych przez te podmioty. Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z ustawą        

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje 

mi prawo wglądu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej szkoły. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku.. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na terenie szkoły, do wykorzystania wizerunku i osiągnięć szkolnych      

w promocji szkoły na terenie jej obiektu i stronie internetowej szkoły (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

………………………… dnia ………………………r.              ……………………………………………………………  

/miejscowość/   /data/     /podpisy rodziców (opiekunów prawnych)/ 

 

  

 


