
 

Numer ewidencyjny …………………… Data ………………………. 

 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 
 

 

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich 

ul. kpt. Stoińskiego 4, 26-200 Końskie 

 

 

DANE OSOBOWE 

 

PESEL   

Imiona……………………………………………… Nazwisko…………………………………… 

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

Adres ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Województwo:…………........................................................... 

Gimnazjum:……………………………………………………………………………………… 

 

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE 

Imię i nazwisko matki ………………………………………..telefon:……………………………. 

Imię i nazwisko ojca …………………………………………telefon: …….……………………… 

 

 

Czy nasza szkoła jest szkołą Twojego pierwszego wyboru?   TAK  NIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klasa: 
1A  

(humanistyczno – 

prawna) 

1B 
(politechniczno – 

menadżerska) 

1C 
(biologiczno – 

chemiczna) 
Wpisz priorytety 
(należy wpisać 1,2, … 

od klasy pierwszego 

wyboru) 

   

Przedmioty  

w nauczaniu 

rozszerzonym 
(w klasie A i B 

wybierz jedną 

spośród 

proponowanych) 

 j. polski, historia, wos 

 j. polski, historia, 

j.angielski 

 j. polski, historia, 

j.niemiecki 

 matematyka, fizyka, 

informatyka 

 matematyka, fizyka, 

j.angielski 

 matematyka, fizyka, 

j.niemiecki 

 geografia, matematyka, 

j.angielski 

 geografia, matematyka, 

j.niemiecki 

 geografia, informatyka, 

j.angielski,  

 geografia, informatyka, 

j.niemiecki 

biologia 

chemia 

Przedmioty 

uzupełniające 

nieobowiązkowe 

 łacina dla prawników ----------------- 

 

 matematyka 

 

Język obcy I   j. angielski        
 podstawa 

 kontynuacja 

Język obcy II 
(wybierz jeden 

spośród 

proponowanych  

i zaznacz poziom) 

 j. angielski 

 j. francuski (tylko podstawa) 

 j. niemiecki 

 j. rosyjski (tylko podstawa) 

 podstawa 

 kontynuacja 

Jeżeli ze względu na niewielką liczbę chętnych nie zostanie utworzona grupa realizująca dany język (język obcy 

II) lub liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc należy zadeklarować wybór  innego języka spośród pozostałych: 

 j. angielski 

 j. francuski (tylko podstawa) 

 j. niemiecki 

 j. rosyjski (tylko podstawa) 
 

 

Oświadczenie 
Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych na listach 

przygotowywanych w związku z rekrutacją. Oświadczamy, że znamy i akceptujemy obowiązujące zasady oraz harmonogram rekrutacji. 

 

………………………… dnia ……………………   …………………………………..     ………………………………………. 

            podpis kandydata                          podpisy rodziców (opiekunów) 
       

Oświadczenie w zakresie danych osobowych 
W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie oraz mam 

świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 
 

…………………………dnia ……………………    …………………………………..       ...…………………………………… 

             podpis kandydata                         podpisy rodziców (opiekunów) 


