
…………………………………………….. 
(data wpływu) 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA  

KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W OPALENICY 

UL. GIMNAZJALNA 1, 64-330 OPALENICA  

ROK SZKOLNY 2021/2022 

A. Wybór profilu i lista preferencji (proszę zaznaczyć jeden wybór): 

 psychologiczno–pedagogiczny (język polski, biologia, historia)*, 

 dziennikarsko–prawniczy (język polski, wiedza o społeczeństwie, historia)*, 

 ekonomiczno–matematyczny (matematyka, geografia, język obcy nowożytny)*, 

 mundurowy (wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny)*, 

 prozdrowotno–sportowy (biologia, geografia, język obcy nowożytny)*, 

 sportowy – piłka nożna (biologia, geografia, język obcy nowożytny)*. 

*Przedmioty w nawiasie będą nauczane w zakresie rozszerzonym. 

 

Język obcy pierwszy nauczany od IV klasy szkoły podstawowej: 

 język angielski       język niemiecki 

W drugiej kolejności wybieram profil:………………………………………………………………………………………………… 

Szkołą, którego wyboru jest dla ucznia Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy:  

 pierwszego*       drugiego*       trzeciego* 
*proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

 

Lp. Inne szkoły wybrane przez ucznia Kolejność wyboru 

1   

2   

 

B. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów prawnych) 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe kandydata 

Imiona  
Nazwisko  

PESEL  
w przypadku braku nr PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Data i miejsce 
urodzenia 

    
dzień miesiąc rok miejscowość 

Telefon  Adres e-mail  

 

Adres zamieszkania 
Miejscowość  Ulica (nr domu i mieszkania)  

Kod pocztowy  Poczta   
Gmina  Powiat  

Województwo  

 
 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców lub opiekunów prawnych 
 matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania   



C. Informacje dotyczące danych osobowych kandydata do szkoły i jego opiekunów prawnych 

1. Oświadczamy, iż wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażamy zgodę na umieszczenie danych osobowych na listach w związku z rekrutacją. Jednocześnie oświadczamy, że 

podajemy dane dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych 

osobowych. 

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celach związanych z przeprowadzeniem 

naboru oraz podczas nauki syna /córki w Zespole Szkół 

4. Zobowiązujemy się do bieżącego uaktualniania danych, które w trakcie pobytu dziecka w szkole uległy zmianie (numer telefonu, 

adres zamieszkania itp.). 

5. Dane osobowe kandydatów i ich opiekunów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane będą nie 

dłużej niż do końca okresu uczęszczania do Liceum. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do Liceum są przechowywane 

przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych 

osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO.  

………………………………………..       ………………………………………….. 
          podpis kandydata                                   podpis rodziców / opiekunów prawnych 

Załączniki [zaznacz x]: 

 2 fotografie (podpisane DRUKOWANYMI LITERAMI), 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub kserokopia* (po otrzymaniu), 

 oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu lub kserokopia* (po otrzymaniu), 

 finaliści, laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego załączają zaświadczenia komisji 

konkursowej, 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  

 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną 

w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

* kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

 

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów 

j. polski  

Matematyka  

Język obcy nowożytny  

Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty  

Punktacja za dodatkowe kryteria kwalifikacyjne  

z tytułu ocen na świadectwie (polski, matematyka, I przedmiot, II przedmiot)  

z tytułu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  

z tytułu innych szczególnych osiągnięć wyszczególnionych na świadectwie szkolnym (wskazanych  
w Zarządzeniu Kuratora Oświaty) 

 

z tytułu aktywności społecznej  

Łączna liczba punktów  

 

D. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła: 

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

(przyjąć / nie przyjąć do klasy pierwszej) 

 

 

 

 

……………………………..                                                                                                                                                                         ……………………………………. 
(miejscowość i data)                                                         (stempel szkoły)                                                                                  (Przewodniczący Komisji) 


