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Włoszczowa, dn. ………………2019 r. 
 
 
Nazwisko i imię ucznia  ...................................  
 
Numer rejestru .......................... /2019 
( wpisuje szkoła ponadgimnazjalna ) 
       

Dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. gen. Władysława Sikorskiego 
we Włoszczowie 
ul. Wiśniowa 12,  
tel. 41-39-42-412 

 
 

P O D A N I E  
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym 2019/2020 do klasy 

pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. 

 
  ..............................................................   
 (czytelne podpisy rodziców) 

 
Załączniki: 

1. Odpis aktu urodzenia (kserokopia). 

2. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem). 

3. Deklaracja kandydata do klasy pierwszej. 

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał do 25 czerwca 2019r.  

do godziny 1500, w przypadku złożenia kopii należy dostarczyć oryginał świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej do 24  lipca 2019r. do godziny 1500. 

5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał do 25 czerwca 2019 r. 

do godziny 1500, w przypadku złożenia kopii należy dostarczyć oryginał zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 24 lipca 2019r. do godziny 1500. 

6. Podanie o przyjęcie do internatu (miejsce gwarantowane). 

7. Bilans zdrowia ucznia (karta zdrowia, karta badania rozwoju i zdrowia ucznia). 

8. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do liceum(otrzymana w szkole 

podstawowej). 
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DANE OSOBOWE UCZNIA I JEGO RODZICÓW 

Dane osobowe kandydata i rodziców 1  

1. Imię/imiona i nazwisko 
kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  
3. PESEL kandydata            

4. Imię/imiona i nazwiska 
rodziców kandydata 

Matki  
Ojca  

5. 
Adres miejsca 
zamieszkania  
rodziców i kandydata 2 

K
an

dy
da

ta
 

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica   
Numer domu/ 
mieszkania  

Powiat  

Matki 

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica   
Numer domu/ 
mieszkania  

Powiat  

Ojca 

Kod pocztowy  
Miejscowość  
Ulica   
Numer domu/ 
mieszkania  

Powiat  

6. 

Adres poczty 
elektronicznej  
i numery telefonów 
rodziców kandydata o 
ile je posiadają 

Matki 
Nr telefonu  
Adres e-mail  

Ojca 
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 
Klauzula informacyjna 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe 
kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej 

                                                
1 Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera dane 
podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice 
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 
6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w sprawie 
rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad uczniem. 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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szkoły publicznej. Z kolei dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na 
rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest I Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Władysława Sikorskiego we Włoszczowie 

3. W szkole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych- Dariusza Padała tel.575 001 259 e-mail 
inspektor@cbi24.pl  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
 
 
                      Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 
 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 3  
 

………………………               …………………………….………………………………… 
              Data            Czytelne podpisy wnioskodawców  –  rodziców kandydata 
 

 
                                                       Oświadczenie 2.  

Oświadczam , że od roku szkolnego 2019/2020 moja córka/ mój syn4 ……………………  
                                                                                                                                                                              ( imię i nazwisko dziecka ) 

…………………….    będzie uczestniczyć/ nie będzie uczestniczyć4 w zajęciach religii. 
 

                                                                                                            ……………………………………… 
                                                                             Czytelne podpisy wnioskodawców  –  rodziców kandydata       
 

 
 
                                                
3 Zgodnie z art. 151 ust. 3  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz.U. 2018. 
996  ) oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
4 Niepotrzebne skreślić 
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KSZTAŁCENIE W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.GEN. W. SIKORSKIEGO : 
 
1. Przedmioty w zakresie rozszerzonym 
 
Od klasy  pierwszej obowiązuje nauczanie przedmiotów  w zakresie rozszerzonym ( 2 lub 3).  
Wybierz typ klasy, który cię interesuje, wpisując 1 w  kolumnie tabeli.  Wpisz 2 dla alternatywnego 
typu klasy (gdyby nie było możliwości nauki w typie 1).Wpisz przedmioty, których chcesz się uczyć 
w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.  Jeżeli  do realizacji w zakresie rozszerzonym 
wybierzesz język, wpisz  nazwę wybranego języka5. 
 

Lp PRZEDMIOTY ROZSZERZONE Wybór: 
1 i 2 

Spośród przedmiotów 
wymienionych 

w rubryce 2. wpisz  2 
lub 3 przedmioty, 
których chcesz się 
uczyć w zakresie 

rozszerzonym  

Jeżeli jesteś 
zainteresowany,  wpisz 

kolejny6  przedmiot             
do realizacji  w zakresie 
rozszerzonym spośród:  

filozofia, historia muzyki, 
historia sztuki, język 

łaciński i kultura antyczna 

 
1. 

H
U

M
A

N
IS

T
Y

-
C

Z
N

A
 

 
1.Język polski, 
2. J. angielski   
3. II j. obcy5 lub wiedza o 
społeczeństwie lub historia  lub 
geografia lub  informatyka, 

   

 

 

 
2. 

B
IO

M
E

D
Y

- 
C

Z
N

A
 

 
1. Biologia,  
2. chemia, 
3.  język angielski lub wychowanie 
fizyczne  
 

   

 

 

 
3. 

M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
O

-
PR

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

A
  

1. Matematyka,  
2.  j.angielski,  
3. geografia lub chemia lub 
biologia 
 

   

 

 

 
4.  

M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
O

-
FI

Z
Y

C
Z

N
O

-
IN

FO
R

M
A

T
Y

C
Z

N
A

  
1. Matematyka, 
2 j. angielski  
3. fizyka lub informatyka 

   

 

 

 
5 wpisz nazwę języka, który chcesz realizować w zakresie rozszerzonym 
6 są to przedmioty dodatkowe, nie ma obowiązku ich realizacji, ich wybór zależy od twoich potrzeb. Jeżeli 
wybierzesz któryś z tych przedmiotów, będziesz go realizował tylko w zakresie rozszerzonym. 
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2. Innowacje edukacyjne, np. elektroniczne przetwarzanie informacji; montaż filmu; HTML i CSS; 
projekty obywatelskie; elementy prawa; warsztaty dziennikarskie, zajęcia warsztatowo-konwersacyjne 
z Native Speaker’ami oraz wolontariuszami z innych krajów; techniki laboratoryjne,  podstawy 
analizy leków, wizaż, warsztaty ze zdrowego żywienia; baseball: ekonomia w praktyce będą 
realizowane w każdej klasie wg programu ustalonego z Wychowawcą klasy. 
 
3. Językiem wiodącym (obowiązującym w każdej klasie) jest język angielski. Spośród 
podanych zaznacz krzyżykiem drugi język obcy, którego uczyłe(a)ś się w gimnazjum lub 
którego chciał(a)byś się uczyć oraz określ, czy jest to kontynuacja nauki czy nowy język. 
 

 Język 

niemiecki 

Język 

hiszpański 

Język 

rosyjski 

Inny język-

podaj jaki 

X – wybór języka     

K- kontynuacja 
N – nowy język 

    

 

4. Spośród  3 przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka   obowiązkowo  ( 1 godz. 

tygodniowo) będziesz realizować  w klasie pierwszej jeden. Zaznacz x  przedmiot, który  

wybrałeś  do realizacji : 

□ Filozofia lub 

□ Plastyka lub 

□ Muzyka  
 
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  przyzna Ci punkty za oceny z Twojego 

świadectwa  w zależności od wybranego typu klasy: 

Lp. HUMANISTYCZNA BIOMEDYCZNA MATEMATYCZNA 

1. język polski język polski język polski 

2.  matematyka matematyka matematyka 

3. język ……………………… 
(wpisz wybrany przez Ciebie język) 

biologia język ………………….. 
(wpisz wybrany przez Ciebie język) 

4. historia lub wos lub geografia 
lub informatyka  
(zakreśl jeden przedmiot spośród 
podanych) 

chemia 
 

fizyka lub informatyka lub 
biologia lub geografia  
(zakreśl jeden przedmiot spośród 
podanych) 
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6. Napisz,  jaką formą zajęć z wychowania fizycznego jesteś zainteresowana (-y).  
 

Forma zajęć z wychowania fizycznego Proszę wskazać 3 ( numerując od najbardziej pożądanej 

formy ): 
piłka siatkowa  

piłka ręczna  

piłka nożna  

zajęcia rekreacyjne ( taniec, atletyka terenowa, gry i zabawy )  

pływanie   

siłownia  

 
 
 
 

………………………………………… 
                                                                             ( czytelny podpis ucznia ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           DECYZJA O PRZYJĘCIU DO LICEUM 
Decyzją Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej / Dyrektora Liceum z dnia ………………… 

ucz. ……………. ………………został(a) przyjęty(a) do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020. 

 

                                          ………………………………………… 
                                                                             ( pieczęć i podpis ) 

 


