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Miechów, dnia ………………………… 2021 r. 
 

Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Marii Konopnickiej 2; 32-200 Miechów 

Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum: 
 (proszę zaznaczyć X wybór klasy, drugiego języka obcego i przedmiotu do wyboru) 
nazwa klasy                                                      

□ klasa medyczna       

□ klasa humanistyczno-językowa  

□ klasa politechniczna z fizyką 

□ klasa politechniczna z chemią       

□ klasa matematyczno-informatyczna 
 

 drugi język obcyi     

  □ język niemiecki  

 □ język włoski (w klasach: medycznej, politechnicznej z fizyką, matematyczno-informatycznej, klasa 

politechniczna z chemią) 

 □ język francuski (w klasie humanistyczno-językowej) 
 

przedmiot do wyboru, realizowany w klasie I 

  □ plastyka   

 □ muzyka 

W przypadku, gdy zabraknie miejsc w wybranej klasie, proszę o wpisanie na listę uczniów do klasy  
 
………………………………………..………….……………..………………………………………………………………. 

Państwa szkoła jest dla mnie szkołą:  □ I wyboru  □ II wyboru  □ III wyboru 

Ponadto   składałem/am   dokumenty    o przyjęcie do:  
1 ……………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
2 …………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

(Wymienić szkoły, do których zostały lub będą składane dokumenty) 
 

Dane osobowe  

numer PESEL kandydata  nazwisko kandydata 

             

imię kandydata  drugie imię kandydata 

     

data urodzenia kandydata  miejsce urodzenia kandydata 

   

imię matki / opiekunki prawnej  nazwisko matki / opiekunki prawnej 

     

telefon kontaktowy do matki / opiekunki prawnej  e-mail do matki / opiekunki prawnej 

   

imię ojca / opiekuna prawnego  nazwisko ojca / opiekuna prawnego 

   

telefon kontaktowy do ojca / opiekuna prawnego  e-mail do ojca / opiekuna prawnego 
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Informacje dotyczące szkoły podstawowej, do której uczęszczał KANDYDAT: 
 

nazwa szkoły 

 

adres 

 

 

Adres zamieszkania KANDYDATA: 

województwo  powiat 

   

gmina  miejscowość  

 
□ wiejska  
□ miejska  

ulica, nr domu / mieszkania 

 

kod pocztowy  poczta 

   

 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania): 

województwo  powiat 

   

gmina  miejscowość  

 
□ wiejska  
□ miejska  

ulica, nr domu / mieszkania 

 

kod pocztowy  poczta 

   

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów szkolnych. Zasady określone w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
 

 
 
 
   

podpis kandydata  podpis rodzica/opiekuna 
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Do wniosku dołącza się: 
1. opcjonalnie: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
2. opcjonalnie: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

3. opcjonalnie: 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, 

4. opcjonalnie: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), 

5. świadectwo ukończenia szkoły, 
6. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu,  
7. opcjonalnie: zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
8. opcjonalnie: opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadgimnazjalnej, 

9. 2 aktualne (podpisane na odwrocie) zdjęcia. 
 
Ewentualne oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać 
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest jednostka wskazana w nagłówku niniejszego dokumentu 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz., 59) 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa 
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub odwołania udzielonej zgody 
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - lo@miechow.pl 
 

                                                 
i Ostateczny wybór drugiego języka obcego nowożytnego jest uzależniony od możliwości organizacyjnych 

szkoły.  


