
 

 

PODANIE 
PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA 

KOSTKI STAROWIEYSKIEGO W ŁASZCZOWIE 

Rok szkolny 2020 / 2021 

                  
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. 

Wypełnić pismem drukowanym. 

 

 

   I.  Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imiona, nazwisko: …………………………………………………………………………... 

Data  urodzenia:……………………………………………………………………………… 
                                                              (dzień, miesiąc, rok) 
 

Miejsce urodzenia:…………………………… województwo:……………………………...  

PESEL: 
 
Adres zamieszkania: 
…………………………………………………………………………………....................... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
                                    ( kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu/mieszkania, województwo) 
  

Tel. Kontaktowy……………………………… 

adres e-mail: …………………………………. 

II.  Dane rodziców / prawnych opiekunów: 

Imię i nazwisko matki /prawnego opiekuna:………………………………………………..   

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………….  

Telefon kontaktowy …………………………adres e-mail………………………………… 

     Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna:………………………………………………… 

     Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………    

Telefon kontaktowy …………………………adres e-mail……………………………… 
 

Ukończyłam/- łem szkołę :Podstawową  w …………………………………. 
 
   III.  Wybrany kierunek/profil kształcenia na rok szkolny 2020/2021: 

(zaznacz cyfrą wg kolejności: 1-pierwszy kierunek, 2- drugi kierunek, 3-trzeci kierunek) 
        

□ Profil mundurowy (Straż Graniczna, Wojsko, Policja) 

□ Profil matematyczno-techniczny 

□ Profil psychologiczno-pedagogiczny 

□ Profil dziennikarsko-humanistyczny 

□ Profil prawniczy 

□ Profil medyczno-przyrodniczy 

□ Profil własny. Prosimy wskazać rozszerzenia: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

           



 

 
wybieram języki obce:   1. ......................................................................    
                                                                           (kontynuacja : jęz. obcy obowiązkowy w szkole podstawowej)                                           
               
                                              2. ..................................................... poziom  podstawowy / rozszerzony 
                                                                                    (do wyboru: jęz. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) 

 
  IV. Szkoła którego wyboru? (zaznacz „x”) 

□ Pierwszy wybór 

□ Drugi wybór 

□ Pozostałe  

  V.  Jeżeli wybrałeś/wybrałaś klasę mundurową podaj: 
 

• Wzrost ( w cm) ………..,  

• obwód głowy (w cm)……………,  

• obwód kl. Piersiowej (w cm)………… 

• Obwód pasa……………,  

• rozmiar obuwia……......,  

• Rozmiar koszulki T-shirt (XS,S,L,M,XL,XXL)………………… 

 

VI. Osiągnięcia w czasie nauki w szkole podstawowej (dydaktyczne, artystyczne, sportowe i inne) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  VI.  Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni:  

 
Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(miejsce na dodatkowe informacje) 

 

 
 .......................................................................   .......................................................................  
 (miejscowość, data)                                                                                                                                                (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

             
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Oświadczenia dotyczące treści wniosku : 
 

▪ Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

▪ Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1148 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 
 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu ucznia do Szkoły dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
 
 

 .......................................................................   
 (miejscowość, data)                                                                                                     

 

 .......................................................................   .......................................................................  
           (czytelny podpis ucznia)                                                                                                                                              (czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych) 



 

 
 
 

 

  V.  Załączniki: 

1. Kopia /oryginał świadectwa ukończenia szkoły  □ 

2. Kopia/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty □ 

3. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie) □ 

4. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej  
(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu) □ 

5. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe  
(laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych) □ 

  
 
 


