
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRUDNIKU 

NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018. 

 
Wniosek należy pobrać ze strony szkoły (www.lo1prudnik.wodip.opolskie.pl) a następnie po wydrukowaniu wypełnić pismem odręcznym. Wypełniony i 
podpisany wniosek należy złożyć osobiście  w sekretariacie szkoły – Prudnik, ulica Gimnazjalna 2 

Termin złożenia wniosku upływa 23 czerwca 2017r. o godz. 1500 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 
Pesel*            

W przypadku braku numeru PESEL- seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

Imię*  Drugie imię  
Nazwisko*  Data i miejsce urodzenia   
Adres e-mail**  Telefon kontaktowy  
 

Adres i miejsce zamieszkania kandydata 
Województwo  Powiat*  
Gmina*  Miejscowość  
Ulica*  Nr domu*/ nr mieszkania  
Kod pocztowy*  Poczta*  
 

Dane osobowe matki/ opiekunki prawnej 
Opiekun 
( niepotrzebne skreślić) 

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji Nie żyje 

Imię*  Nazwisko*  
Drugie imię   
 

Adres i miejsce zamieszkania matki/ opiekunki prawnej 
Województwo*  Powiat*  
Gmina*  Miejscowość*  
Ulica*  Nr domu */ nr mieszkania  
Kod pocztowy*  Poczta*  
 

Dane kontaktowe matki/ opiekunki prawnej 
Telefon kontaktowy*  
Adres e-mail**  
 

Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego 
Opiekun 
( niepotrzebne skreślić) 

Rodzic Opiekun prawny Nie udzielił informacji Nie żyje 

Imię*  Nazwisko*  
Drugie imię   
 

Adres i miejsce zamieszkania ojca/ opiekunka prawnego 
Województwo*  Powiat*  
Gmina*  Miejscowość*  
Ulica*  Nr domu*/ nr mieszkania  
Kod pocztowy*  Poczta*  
 

 



 

Dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego 
Telefon kontaktowy*  
Adres e-mail**  
* oznaczone pola wymagane 
** adres e-mail jest wykorzystywany do poinformowania o wynikach postępowania rekrutacyjnego. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej 
skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata. 
 
Zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga załączenia do wniosku dokumentów potwierdzających ich spełnianie. 

Dodatkowe informacje o kandydacie 
Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia. Wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły. 

TAK NIE 

Wielodzietność rodziny kandydata ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci). Wymagane oświadczenie 
rodzica/ prawnego opiekuna/ osoby sprawującej pieczę zastępczą TAK NIE 

Jestem sierotą lub osobą przebywającą w placówce opiekuńczo- wychowawczej lub jestem dzieckiem z rodziny 
zastępczej. Wymagane oświadczenie prawnego opiekuna/ osoby sprawującej pieczę zastępczą/ kierownika placówki 
opiekuńczo- wychowawczej. 

TAK NIE 

Miałem indywidualny tok nauki. Wymagane zaświadczenie dyrektora gimnazjum TAK NIE 
Niepełnosprawność kandydata. Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.) 

TAK NIE 

Gimnazjum, do którego uczeń aktualnie uczęszcza ( proszę wpisać pełną nazwę): 
Wprowadź nazwy wszystkich konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, w których uzyskano tytuł laureata: 

 
 
PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO KLASY PIERWSZEJ 
I Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Prudniku. 

1. Wybór profilu 
 

profil matematyczny 
 

 profil społeczno- sportowy 
 
 profil językowo- humanistyczny  z elementami psychologii i pedagogiki   
 
 profil biologiczno- chemiczny 
 
( w odpowiednie rubryki wpisz swoje preferencje stosując numerację (1,2,3..)  
 
 
 
 
 



 
 

2. Wybór dodatkowych języków obcych nowożytnych (język angielski jest językiem obowiązkowym)  
( w odpowiednią rubrykę z nazwą języka postaw znak X) 
język niemiecki 

 
             język francuski 
 

3. Wybór zajęć w profilu językowo- humanistycznym z elementami psychologii i pedagogiki. 
( w odpowiednią rubrykę z nazwą zajęć postaw znak X) 

 
Animacja kultury 
 

                  Elementy psychologii i pedagogiki 

4. Wybór zajęć z wychowania fizycznego 
( w odpowiednią rubrykę z nazwą zajęć postaw znak X) 
 
siatkówka dziewcząt, siatkówka chłopców     piłka nożna 

                  koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców    callanetics 
 
                   aerobic 
  

Wybór religii lub etyki   

 

 religia                                                      etyka 

 

5. Deklaruję udział w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie: 
            
    Tak                                        Nie  

 

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. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów, oznacza to jednak nieuwzględnienie 
tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do wniosku, lub 
może zwrócić się do wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 

Oświadczenie:  

Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/ a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2004,poz.1182, z późn. zm.). 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………..    ………………………………………………………… 
 Podpis rodzica/ opiekuna prawnego        podpis kandydata 

 

 


