
WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 

 W PRZEWORSKU  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

 

Dyrektor 

 Liceum Ogólnokształcącego  

im. Króla Władysława Jagiełły 

ul. Szkolna 6 

37-200 Przeworsk  

 

Dane osobowe kandydata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

                         PESEL            Imię          Drugie imię 

   

                          Nazwisko                                     Data urodzenia/dz-m-rok/         Miejsce urodzenia 

 

Adres zamieszkania kandydata 

 

     
                                          Ulica   Nr domu                          Nr lokalu 

    -      
                       Miejscowość                                                       Kod                       Poczta 

   Województwo                        Powiat                                       Gmina                                Nr telefonu 

 

Gimnazjum do którego uczęszczałem(am) (nazwa i adres) 

....................................................................................................................................................... 

 
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2017/2018 do klasy pierwszej 

 

Deklaracja wyboru profilu klasy 

 

Nazwa klasy 
Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 

Zaznacz swój wybór 

znakiem (X) 

Klasa 

pierwszego 

wyboru 

Klasa 

rezerwowa 

bezpieczeństwo wewnętrzne historia, geografia oraz wos lub j. angielski       

politechniczna matematyka, fizyka oraz informatyka lub j. angielski   

matematyczno-geograficzna matematyka, geografia oraz informatyka lub j. angielski   

biologiczno-chemiczna biologia, chemia   

biologiczno-chemiczna  

z matematyką 
biologia, chemia, matematyka   

psychologiczno-pedagogiczna język polski, biologia, wos   

prawniczo-medialna język polski, historia, wos   

 

 

      



 

Wstępna deklaracja wyboru języków obcych 

 

W gimnazjum uczyłem(am) się języków obcych: 

język  ..…...……………
) □ - dla początkujących □- kontynuacja po szkole podstawowej 

język  ……..……...……
) 

□ - dla początkujących □- kontynuacja po szkole podstawowej 

 język obcy nowożytny 
 

W szkole ponadgimnazjalnej wybieram jako drugi następujący język obcy:  

 ( głównym językiem nowożytnym w szkole we wszystkich klasach jest język angielski nauczany na 

różnych poziomach) 
 

język  niemiecki □  - dla początkujących □ - dla kontynuujących naukę 

język  francuski □  - dla początkujących ------------------------------------- 

język hiszpański ----------------------------- □ - dla kontynuujących naukę 

 

Dane o rodzicach / prawnych opiekunach  kandydata 

 

Matka / prawna opiekunka
) Ojciec / prawny opiekun

 **)
 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Tel. kontaktowy: Tel. kontaktowy: 

 

 

 

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

 

 

 

Deklaruję/nie deklaruję


 chęć udziału mojego dziecka w zajęciach z religii od roku 

szkolnego 2017/18. 

 
                                                                                                                                                                          

…………………………………………………. 

                                                                                                                    podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych w podaniu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz celów statystycznych szkoły, a w razie konieczności udostępniania 

ich innym organom zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez cały czas trwania kształcenia w ZSOiZ  

w Przeworsku. 

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka z imprez i uroczystości szkolnych  

na stronie internetowej szkoły, w gazetkach szkolnych, w prasie, radiu i telewizji. 

 

 

 

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

                                                                                                  (podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

                                                 

 Wybór zaznacz znakiem X 


  niepotrzebne skreślić 


