
WNIOSEK O PRZYJĘCIE*
kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego 

                  z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I 
w Świnoujściu
ul. Niedziałkowskiego 2, 72-600 Świnoujście

1. Dane osobowe kandydata do szkoły:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………

Data urodzenia: …………………………………………….…………………………………………...

Numer PESEL:  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:…………………………………………………….
      
     …………………………………………………….

Adres zamieszkania rodziców i kandydata: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy kandydata:                          ………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej kandydata          ………………………………………………………

Telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna: ………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej rodzica/opiekuna…………………………………………………………

2. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej liceum :

w kolumnie numer preferencji proszę wpisać kolejność wyboru od 1-4

klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce numer 
preferencji

politechniczna matematyka, fizyka, 
informatyka

język angielski,
język niemieckibiologiczno- 

chemiczna 
biologia, chemia

humanistyczna język polski,  historia, 
wos

prawniczo-
ekonomiczna 

historia, geografia, wos

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Liceum w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Świnoujście,………………………               ………………………….       ………………………….
 (podpis kandydata)               (podpis rodzica/opiekuna)

* Wniosek opracowano na podstawie art.20t. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
    (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)



2. Załączniki:
1) Świadectwo  ukończenia szkoły gimnazjalnej ………………… 
2) Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego…………. 
3) Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe………………….. 

(laureaci, finaliści konkursów lub olimpiad przedmiotowych)

4) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ 
opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa 
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

5) Inne ……………………………………………………………………
        ( wpisać jakie)                                                                                                                   

                                                          Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna

4. Wyniki rekrutacji: 
                                                                                                                Liczba uzyskanych punktów

egzamin – część I humanistyczna
egzamin – część II matematyczno-przyrodnicza
egzamin – część III z języka obcego nowożytnego na            
                  poziomie podstawowym
suma punktów za oceny na świadectwie klasy III z czterech 
przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji do 
danego oddziału szkolnego
suma punktów za inne osiągnięcia

                                Ogólna suma uzyskanych punktów

Zastosowane preferencje: ………………………………………………………………………

5. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Szkolna Komisja Rekrutacyjnej postanowiła przyjąć/ nie przyjąć ucznia 

do klasy pierwszej…………………………………………………

………………………………..         ……………………………
          (pieczęć szkoły  (data)


