
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. Adama Mickiewicza w Prudniku w roku szkolnym 2023/2024 

 

1. Dane osobowe kandydata: 

Imiona i nazwisko dziecka ………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………… 

                                                                                               
                                      . 

  PESEL KANDYDATA                                                                                    

 Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………. 

                                                                 (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania)  

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

      adres e-mail kandydata:…………………………………...……………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów : 

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

telefon kontaktowy rodzica/opiekuna :…………………………………………………….. 

adres e-mail rodzica/opiekuna :……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania rodziców: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                             (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr mieszkania) 

  

2. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej I LO w ZSO nr 1 o profilu  

( ponumeruj zgodnie z kolejnością wyboru od 1-4 oraz podkreśl drugie 

rozszerzenie jakiego chciałbyś/abyś się uczyć ): 

 

   matematyczno-fizyczna (obowiązkowo: matematyka, do wyboru : fizyka lub biologia  

                                 bądź informatyka) 

   biologiczno-chemiczna  (obowiązkowo: biologia, do wyboru : chemia lub matematyka) 

   społeczno-prawna  (obowiązkowo : historia, do wyboru: język polski lub język angielski) 

   geograficzno-ekologiczna (obowiązkowo : geografia , do wyboru : biologia lub matematyka)   

                                                                                                                           

3.    Wybór przedmiotu: 
          ( zaznacz stosując znak „x” ): 

 Religia 

 Etyka 

 żadne z powyższych 

 

           



 

4. Czy I Liceum Ogólnokształcące jest Twoim pierwszym wyborem?   

                                                                   ( zaznacz stosując znak „x” ): 

 Tak 

 Nie 

 

5. Załączniki : 

 

Lp.  Załączniki      Potwierdzenie 

1. Oryginał/ kopia świadectwa ukończenia szkoły 

 

 

2. Oryginał/ kopia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

 

3. Dwie fotografie 

 

 

4. Opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej 

 

 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić 

wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, 

że brak potwierdzenia woli w w/w terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca 

w szkole. 

Prudnik , dnia ……………………….. 

 

 

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

         ( podpis kandydata )                                    (podpis rodziców/ opiekunów prawnych ) 

 

Wyrażam zgodę */ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Prudniku danych osobowych mojego 
syna/ mojej córki ........................................................................................................... ................ 
Dane te będą przetwarzane w celu publikacji na stronie internetowej, w szkolnej gazetce osiągnięć i 
wyróżnień uczniów, rankingów uczniów wzorowych, zdjęć oraz opisów uroczystości szkolnych i 
pozaszkolnych, a także w materiałach promujących i reklamujących działalność edukacyjną ZSO w 
Prudniku. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, a dane są przetwarzane w w/w celach oraz dobrowolności podawania 
danych osobowych i prawie wglądu do nich, jak również ich poprawiania. 
 

........................................................................... 
podpis rodzica, opiekuna prawnego kandydata 

 


