
2 ...................................................................             ............................. dnia ......................2019r. 
              Nazwisko i imię/imiona kandydata 

 
Szkoła Podstawowa  w ............................................................................................................... 
 

WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  DO  SZKOŁY – absolwent szkoły podstawowej 
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście  

rok szkolny 2019/2020 
 

I. Grupa:  
 

1.  LINGWISTYCZNA*  
• Przedmioty rozszerzone: JĘZYK POLSKI, JĘZYK  ANGIELSKI, JĘZYK ROSYJSKI 

 
.  

2.  PRZYRODNICZA*  
 Przedmioty rozszerzone: GEOGRAFIA, BIOLOGIA, CHEMIA  

Języki obce – wybieram 2 następujące języki obce, których będę się uczył/ła  w LO                       
do wyboru: j. rosyjski, j. angielski, j. niemiecki):  
 
- Język pierwszy -  .......................................... 
-      Język drugi -  ............................................. 
 

II. Dane o kandydacie 
 
............................................................................................................................................................ 
                 Rok urodzenia                          Miejsce urodzenia                                                  PESEL 
 

 
Adres kandydata  .................................................................................................................................. 
                                                 Miejscowość                                    Gmina                                      Województwo 
 

........................................................................................................................................................................... 
             Ulica                           Numer mieszkania              Poczta                                       Numer telefonu 
 

Nazwiska i imiona rodziców/prawnych opiekunów .................................................................................................  

Adres rodziców/ prawnych opiekunów................................................................................................................ 

Numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów………………………………..………………………… 

 
My niżej podpisani, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka dla celów: rekrutacji i prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. z 2016r.,poz.922). 
 

 
................................................                                      ................................................... 
    Podpis rodziców (opiekunów prawnych)                                                Podpis kandydata 

* podkreśl właściwe 

 
 



 
 

III. Dodatkowe informacje o kandydacie 
 
III.1.Przedmioty wskazane przez kandydata do punktacji (do wyboru): 
 
A.        historia    lub    język angielski lub język rosyjski** 

 
B.        geografia    lub  chemia lub   biologia ** 

 
III.2. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście jest dla mnie szkołą: 

o Pierwszego wyboru*** 

o Drugiego wyboru*** 

o Trzeciego wyboru*** 

III.3.  Zainteresowania: 
 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
III.4. Dodatkowe informacje o kandydacie 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 

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

Podpis wychowawcy                                                         Podpis dyrektora szkoły podstawowej 
 

Załączniki : 

 dwa zdjęcia(podpisane na odwrocie),  

 oryginał/kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał/kopia zaświadczenia o 
wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (od 21 

czerwca 2019r., od godz. 12.00 do 28 czerwca 2019r.do godz.16.00), poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,  

 potwierdzone kopie zaświadczeń lub dyplomów, potwierdzających osiągnięcia kandydata w 
konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych tak........./ nie...... szt. .....  

 inne dokumenty  (wpisać jakie)………………………………………………………………………… 
..........................................................................................................................tak......../nie......... 

 

 

* podkreśl właściwe 
** należy podkreślić po 2 przedmioty w wybranym punkcie   A  lub  B 
*** podkreśl właściwe 

 

 


