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……………………………………………            załącznik do „Warunków,…, rekrutacji 
     Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata               do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego 

……………………………………………        w Zwoleniu” 
  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

…………………………………………… 

 

……………………. 
       (nr w rejestrze) 

             Dyrektor 

Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu 

               ul. Żeromskiego 34 

                 26-700 Zwoleń 
                       ( nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek) 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie dziecka do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego 

w Zwoleniu1 
 (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata.  

Kod pocztowy 

 

Poczta Miejscowość /ulica  Numer domu 

/numer mieszkania 

Matki     

Ojca      

Kandydata     

6. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata –  

o ile je posiadają. 

 

Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

 

II. Wybrany oddział w szkole2 ……………………………………………………………………………..
     (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym) 

III. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych3 
 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół ponadgimnazjalnych w kolejności 

od najbardziej do najmniej preferowanych4 
1. Pierwszy wybór: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

2. Drugi wybór: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

3. Trzeci wybór: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 

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

 

                                                 
1 Zgodnie z Art. 20a ust.4  ustawy o systemie oświaty,   postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

 
2 Zgodnie z Art.20 t ust. 1pkt 6  ustawy o systemie oświaty,  do publicznych szkół ponadgimnazjalnych we wniosku powinien być wskazany wybrany oddział w danej szkole. 

 
3 Zgodnie z  Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły,  może być złożony  

  do nie   więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo publicznych  szkół. 

 
4 Zgodnie z Art.20 t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania  

  przedszkolnego albo publicznych szkół w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację   podać. 
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Deklaruję wybór drugiego języka obcego (kontynuacja z gimnazjum)……………………., 

spośród niżej wymienionych : 

 niemiecki, 

 rosyjski 
 

 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 

dyrektorzy szkół , wskazanych w III części wniosku. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.5  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w przypadku zakwalifikowania/przyjęcia do Szkoły na umieszczenie 

imienia i nazwiska na liście zakwalifikowanych/przyjętych opublikowany na stronie internetowej 

Szkoły. 

3. W związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym informowaniem 

uczniów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń harmonogramu egzaminu maturalnego, 

4. Do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych poprzez upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

5. -Dotyczące dziecka: 

*imię, nazwisko, klasa, wizerunek mojego dziecka i osiągnięcia w materiałach publikowanych lub 

autoryzowanych przez Szkołę (gazetki i tablice szkolne, kronika szkoły, strona internetowa Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu), dotyczy również absolwentów szkoły; 

*imię, nazwisko, klasa w harmonogramie egzaminu ustnego oraz na listach zdających egzamin w danej 

sali część pisemną i ustną egzaminu maturalnego; 

*imię, nazwisko, klasa w zgłoszeniu przez szkołę do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

-Dotyczące rodziców/prawnych opiekunów: 

*imiona i nazwiska rodziców bądź prawnych opiekunów, adres zamieszkania rodziców bądź prawnych 

opiekunów*, w przypadku wyrażenia zgody na udział w wycieczce szkolnej; 

*telefony kontaktowe do rodziców bądź prawnych opiekunów*, w zakresie niezbędnym do 

przekazywania informacji o funkcjonowaniu i problemach ucznia w placówce, której jest uczniem; 

 

 

 

 

 

……………………………………                …………………..………………………… 
                      (data )                                    (czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata ) 

                                                 
5 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy,  

    zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 


