
wypełnij drukowanymi literami

I. Dane osobowe kandydata
imię/imiona: pesel:

nazwisko: data urodzenia:

II. Adres zamieszkania kandydata
ulica: kod:

nr domu/lokalu: miejscowość:

województwo: powiat/gmina:

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej
III Liceum Ogólnokształcącego             Technikum nr 5
I a - językowa I at - elektryk
I b - matematyczno - geograficzna
I c - propolicyjna
I d - humanistyczna
I e - matematyczno - informatyczna

Jednocześnie informuję, że składam wnioski do następujących szkół:
1. *

2. *
W pierwszym etapie rekrutacji (w maju) moja szkoła pierwszego wyboru to: *
W pierwszym etapie rekrutacji zastałam/em przyjęty do szkoły/oddziału:
1. 2.    nigdzie nie jestem przyjęta/y

III. Dane matki/opiekuna prawnego kandydata Dane ojca/opiekuna prawnego kandydata
imię: imię:

nazwisko: nazwisko:

tel. kontaktowy: tel. kontaktowy:

Podpis rodzica/prawnego opiekuna: Data i podpis kandydata:

Data przyjęcia wniosku (wypełnia szkoła)

*pola nieobowiązkowe

adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zamieszkania 
kandydata):

adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zamieszkania 
kandydata):

w okienkach ponumeruj oddziały zgodnie ze 
swoimi preferencjami

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej



I. Dane osobowe kandydata
imię/imiona: pesel:

nazwisko: data urodzenia:

tel. kontaktowy:

II. Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat
nazwa gimnazjum: miejscowość:

III. Kryteria uzupełniające (różnicujące)

1 Wielodzietność rodziny kandydata 
2 Niepełnosprawność kandydata
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

IV. Załączniki do wniosku:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum - kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

3. Oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów z p. III.

V. Inne dane
Zaświadczenie lekarskie (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum)

Podpis rodzica/prawnego opiekuna: Data i podpis kandydata:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji  
uzupełniającej do szkoły. Ponadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych 
danych organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z 
procesem kształcenia i przetwarzania tych danych przez te podmioty. Przetwarzanie danych odbywać sie będzie zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zmianami). Przymuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu 
do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej szkoły.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że dane złożone w niniejszym wniosku są 
zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we 
wniosku.

Lp. Kryterium

*dla kryterium, które jest spełnione należy wpisać TAK, dla kryterium, które nie jest spełnione należy wpisać NIE. Wpisanie ODMAWIAM 
oznacza, że rodzice/prawni opiekunowie odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy 
kwalifikowaniu do szkoły

Spełniam kryterium 
TAK/NIE/ODMIAWIAM*

Informacje dodatkowe


