
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA/ UCZENNICY DO KLASY I  

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 

W ROKU SZKOLNYM 20…../20….. 

 

Proszę czytelnie wypełnić drukowanymi literami. 

1.Dane ucznia/uczennicy: 

                             

 pierwsze imię      drugie imię 
 

                              

nazwisko 
 

                                       
dzień   miesiąc rok  miejsce urodzenia    numer ewidencyjny PESEL 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

kod pocztowy    poczta 

 

miejscowość 
 

                            

   ulica               nr domu               nr mieszkania 
 

Adres zameldowania dziecka: 
 

  -                           

kod pocztowy    poczta 

 

miejscowość 
 

                            

   ulica               nr domu               nr mieszkania 

 
 

2.Dane rodziców/prawnych opiekunów ucznia/uczennicy: 
 

 imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna 
 

  -                           

  adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna  (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

 

  imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

  -                           

  adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna  (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

 

 

 

 

 

  -                           

                          

                          

                           

                           



3. Kontakt: 

Adres  e - mail: 

matki……………………………………….                ojca…………………………………………… 

4.  Oświadczam, iż zapoznałem się  i  akceptuję   kryteria  naboru do Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zawarte w statucie szkoły  

i regulaminie rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku (wizerunku mojego dziecka)  w ramach  

działań oświatowych i promocji szkoły. 

W przyszłości z tego tytułu nie będę wnosić żadnych  roszczeń, w tym roszczeń finansowych. 

 

5. Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji 

Do przeliczenia na punkty /poza obowiązkowym językiem polskim i matematyką/ 

 język angielski, 

 geografia. 

 

6.  Deklaracja dotycząca wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym 

 

Do wyboru poza obowiązkowym językiem angielskim proszę wybrać zestaw przedmiotów spośród 

wymienionych:  

PRZEDMIOTY BLOK 

język polski i historia HUMANISTYCZNY 

historia i wiedza o społeczeństwie PRAWNICZY 

matematyka i fizyka lub matematyka i chemia POLITECHNICZNY 

chemia i biologia MEDYCZNY 

geografia i wiedza o społeczeństwie EKONOMICZNY 

 

wybieram przedmioty: …………………….………….……………………………….. 

 

7.  Czy rodzeństwo kandydata uczy się w naszej szkole?     Tak / Nie 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK. oświadczamy, że podane wyżej dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów ................................................................................ 
• Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

zawartych we wniosku, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami 

oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2018r. poz.1000). Administratorem danych jest dyrektor szkoły. 
         ……….............................................................  

         Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

• Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka (bez podpisu) z imprez i uroczystości . 

 

 ………...............................................                          ……………………………………………. 

      Czytelny podpis ucznia     Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Załączniki: 

(Podstawa prawna: ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, poz.59) 

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenieo 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948), 

3. 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, 

4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860), 

5. inne 

 

UWAGA!   Do wniosku proszę dołączyć dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem, nazwiskiem. 

Numer telefonu komórkowego 

matki          ojca          


