
Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 

w Nisku w roku szkolnym 2016/2017 

 1 

Dane personalne kandydata: 

                                
pierwsze imię     drugie imię 

                                
     nazwisko     pesel    

  -   -                           
     D   D                M   M                         R    R     R    R 

data urodzenia 
      miejsce urodzenia 

Adres zamieszkania kandydata : 

                                 

miejsce zamieszkania 
(wieś) (miasto (miasto 

Gmina 
do 5tys. mieszk.) powyżej 5tys. mieszk.) 

  -                              
kod pocztowy   Poczta 

                                

 Ulica      nr domu    nr mieszkania 

            

              numer  telefonu kandydata                                                                                       adres e – mail kandydata 

Dane rodziców (prawnych opiekunów): 

                                
imię i nazwisko ojca (opiekuna) 

                                
imię i nazwisko matki (opiekuna) 

 

                                

       numer  telefonu rodzica (opiekuna)                                                                                      adres e – mail rodzica (opiekuna) 

Adres zamieszkania rodzica (opiekuna) – proszę wypełnić tylko wtedy, gdy jest inny niż adres kandydata: 

                                 

miejsce zamieszkania 
(wieś) (miasto (miasto 

Gmina 
do 5tys. mieszk.) powyżej 5tys. mieszk.) 

  -                              
kod pocztowy   Poczta 

                                

 Ulica      nr domu    nr mieszkania 

 

Nisko dn. ........................................... 

 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 

 37 – 400 Nisko, Plac Wolności 3 

 tel./fax. 15 841 20 31   

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej. 
 

Proszę zaznaczyć wybraną klasę (znak x), języki obce (znak x – pierwszy wybór, xx – drugi wybór w przypadku, gdy nie powstanie grupa z 

pierwszego wyboru), wybór II oznacza wybór klasy w wypadku braku miejsc w klasie z wyboru I: 

Wybór 
Klasa 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym Pierwszy 

język obcy – 

kontynuacja  

Drugi język obcy* 

x – pierwszy wybór, xx – drugi wybór 

I II przypisane do wyboru j. niemiecki j. rosyjski j.hiszpański 

  humanistyczno-prawnicza j.polski, historia wos,   j.angielski j. angielski    

  lingwistyczno-

dziennikarska 

j. angielski, 

j.niemiecki 
historia, wos 

------------ ------------ ------------ ------------ 

  medyczna biologia, chemia j. angielski    

  przyrodnicza biologia, chemia matematyka,  

j. angielski 

j. angielski    

  sportowa biologia, geografia j. angielski    

  politechniczna matematyka, fizyka, j.angielski j. angielski    

  ekonomiczna matematyka, geografia, j.angielski j. angielski    
 

 *Grupy powstaną po zadeklarowaniu 13 osób. 
Przy rekrutacji do przeliczania na punkty wybieram ocenę z przedmiotu: 
 

 Historia  Biologia  Fizyka  Chemia  Geografia  Wiedza o społeczeństwie 
 

Szkoły, do których składam wniosek o przyjęcie w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 
 

NR1  

NR2  

NR3  

 
Podpis kandydata:     .............................................................................. 
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Załączniki 

Do podania załączam: 
 

 Proszę zaznaczyć składane z wnioskiem złączniki (znak x)  

1.  
Oryginał  

świadectwa ukończenia gimnazjum (od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00) 
 

Kopia  

2.  
Oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do 

godz. 15.00) 

 

Kopia  

3.  
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 

laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

 

4.  
Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnie 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi 

 

5.  
Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania  

o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia 

 

6.  Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego  

7.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (minimum troje dzieci poniżej 18 roku życia)  

8.  
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

9.  
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  

 

10.  
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

11.  Dwie fotografie podpisane na odwrocie  

12.  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia  

 

 

 
Potwierdzam zgodność danych osobowych zawartych w podaniu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb rekrutacji i podczas 

trwania nauki zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z kryteriami przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na rok szkolny 

2016/2017. 

 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka przez Liceum Ogólnokształcące w Nisku w mediach elektronicznych,  

w szczególności na stronach internetowych w prasie, broszurach ulotkach, gazetkach, materiałach promujących szkołę. Zgoda dotyczy 

wizerunku zarejestrowanego w postaci fotografii, dokumentacji filmowej, prac autorskich uczniów, związanych z działalnością dydaktyczno – 

wychowawczą szkoły. 
 

 

 

 

 

      .....................................................                ..................................................... 
 podpis kandydata podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody  na otrzymywanie na adres e-mail materiałów związanych z rekrutacją i promocją od  

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 


