
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                          PESEL KANDYDATA 
  
 
 PODANIE 
 o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 
 
 
  Dyrektor 
   
  Liceum Ogólnokształcącego  
 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie 
 os. Piastowskie 17 
 57 – 400 Nowa Ruda 
  
 
I. Dane osobowe kandydata do szkoły: 
  
    Imiona, nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………………………………. 
 
   Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych ……………………….      ………………………... 
 
   Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………….. 
  (dzień, miesiąc, rok, miejscowość) 
 
 Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu/mieszkania, gmina, województwo) 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
II. Wybieram 2 przedmioty spośród (matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki,  historii, wiedzy o  
społeczeństwie i geografii) z których oceny będą brane do obliczenia punktów rekrutacyjnych 
 
1. ……………………………………………………………………. 
 
2. ……………………………………………………………………………………… 
 
 

III. Wybieram j ęzyk obcy (jeden) na poziomie podstawowym 
 
                           Język niemiecki                               Język francuski    
 
 
 

Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni.  
 
Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się.  
 
 
 
…………………………………………..                                                                     ……………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 
 
 
 

 
 

 
 

           



Deklaruj ę uczestnictwo mojego dziecka w 
lekcji religii 

 

                       TAK                                              NIE 
WyraŜam zgodę na publikację imienia i 
nazwiska oraz zdjęć mojego syna/córki z 

imprez i uroczystości szkolnych na stronie 
internetowej szkoły, w prasie  

i telewizji. 

                       
 
 
 

                       TAK                                         NIE                                              

WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb 

rekrutacji oraz w dokumentacji szkolnej 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 

poz. 883 ze zm.) 

                        
 
 

                       TAK                                         NIE                                              

 
 
…………………………………………………                                                        ……………………………………… 

          (podpis kandydata)                                                                                                (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 

............................................................................ 
(miejscowość, data) 
 
IV. Zał ączniki:  
 
Lp. Nazwa załącznika TAK/NIE 
1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły  
2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego   
3. Dwie fotografie  
4. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  
5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
6. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe  

 
V. Wyniki rekrutacji (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna)  :  
 
 Liczba uzyskanych punktów 

Egzamin – język polski  

Egzamin – matematyka  

Egzamin – historia i wiedza o społeczeństwie  

Egzamin – przedmioty przyrodnicze  
Egzamin – język obcy nowoŜytny – poziom podstawowy  

Egzamin – język obcy nowoŜytny – poziom rozszerzony  
Suma punktów za oceny na świadectwie  

Suma punktów za inne osiągnięcia  

Suma uzyskanych punktów 

 

 

 
Zastosowano preferencje:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
VI.  Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna): 
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia do klasy  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
…………………………….                    …………………………                                           …………………………….. 
(pieczęć szkoły)                                                   (data)                                                              (pieczęć i podpis dyrektora) 


