
WNIOSEK  
dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej 

 

Proszę o przyjęcie mnie do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie  
Proszę wypełnić drukowanymi literami  

do klasy o profilu:  
I wybór:  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
II wybór:  
………………………………………………………………………………………………………………………….  
Kandydat:  
Absolwent szkoły podstawowej ……………………………………………………………………………………. 

 
1. Nazwisko, pierwsze i drugie imię………………………………………………………………………………. 

 

2. Data i miejsce urodzenia.........................................................................................................................  
  ( dzień – miesiąc – rok ) ( miejscowość ) 

     

3. PESEL  

4. Adres miejsca zamieszkania kandydata ................................................................................................. 

    ( miejscowość – kod )  
 
......................................................................................................................................................................  

( ulica ) ( nr domu ) ( województwo ) 

 
5. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata:  
 

 

Imię i nazwisko  Matki     

rodziców kandydata 
      

      

(prawnych opiekunów)  
Ojca 

    
      
       

Adres miejsca  Matki     
zamieszkania       

rodziców kandydata       
      

(prawnych opiekunów)  
Ojca 

    

– jeśli jest inny niż      
      

dziecka       

       

  
Matki 

 Telefon do 
   kontaktu 

Adres poczty 
   

      

      

elektronicznej    Adres e-mail 
i numery telefonów 

   

      

rodziców (prawnych    Telefon do 
opiekunów) kandydata 

 

Ojca 
 

  kontaktu 
       

    Adres e- mail 
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6. W razie przyjęcia mnie do szkoły chcę uczyć się następującego języka obcego, niewiodącego (pod  
 warunkiem utworzenia grupy) :      

 - język niemiecki - język rosyjski - język hiszpański  

 (podkreślić wybrany wariant)      

7. Deklaruję udział w zajęciach lekcyjnych: 1. religia i etyka 2. religia 3. etyka 

 (podkreślić wybrany wariant)      

8. Deklaruję udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie: Tak Nie  

 (podkreślić wybrany wariant)      

 

9. W przypadku składania wniosku o przyjęcie do większej ilości szkół, kandydat zobowiązany 

jest do wskazania ich kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych: 

 

1. ……………………………………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………………………….. 
 

3. ……………………………………………………………………………….. 
 
10. Do podania załączam: 
 

a) .......................................................................................................................... 
 

b) .......................................................................................................................... 
 

c) .......................................................................................................................... 
 

d) .......................................................................................................................... 

 

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do podania: 

 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  
- dwie fotografie podpisane na odwrocie,  
- inne dokumenty ( m.in. zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia).1 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem moich danych osobowych oraz dziecka jest I Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie; ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa  

2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@odoplus.pl 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji na podstawie 

przepisów prawa 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją, 

 
Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 
internetowej szkoły w zakładce RODO 

 

 

 
 

 

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

 

 

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

 

 

...........................................  
( miejscowość i data )  

 
( podpis ucznia ) 

 
( podpisy rodziców / prawnych  

opiekunów ) 

 
1 Zgodnie z art. 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
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Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

 

11. Zestawienie uzyskanych punktów   
   

Egzamin ósmoklasisty 
Liczba % 

Liczba punktów 
punktów   

   

- język polski   
   

- matematyka   
   

- język obcy nowożytny    
 

Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty 
 

Oceny na świadectwie  
1.  wynik z języka polskiego  
2.  wynik z matematyki  
3.  wynik z I przedmiotu  
4.  wynik z II przedmiotu  

Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie  
- aktywność na rzecz innych ludzi  
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  
- szczególne osiągnięcia  
- 

 

Łączna ilość punktów  

 

12. Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami  
.................................................................................................................................................................  

( jeżeli tak - wpisać, na jakiej podstawie )  
......................................................................................................................................................................  
13. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

postanowiła:  
[ ] przyjąć [ ] nie przyjąć  

do klasy pierwszej o profilu:  
…………………………………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę profilu) 

 
 

 

Wschowa, ..................2021 r. 

 
 

 

...................................  
( miejscowość i data ) 

 
( stempel szkoły ) 

 
( Przewodniczący Komisji ) 
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