
 
 
 
………………………………………………………………                                                   Milicz, dnia ……………………………….. 
                    (pieczęć gimnazjum) 

 
 

 

PODANIE 
o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu 

 
 
 
 

Dyrektor  

I Liceum Ogólnokształcącego im. AK w Miliczu 

ul. 11 listopada 5 

56-300 Milicz 

 

 

1. Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imiona, nazwisko: ........................................................................................................................................                 
                                                                                (drukowanymi literami) 
 

Data urodzenia: ....................................................... Miejsce urodzenia: ................................................... 
                                   (dzień, miesiąc – słownie, rok) 

 

PESEL:       

Imiona i nazwiska rodziców: ........................................................................................................................ 

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata: .................................................................................... 

……………......................................................................................................................................................... 
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców: ........................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
 

           



2. Szkołę wybieram jako: pierwszą, drugą, trzecią (właściwy wybór podkreślić) 

Wybieram języki obce (do wyboru j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski):  
 
I język obcy (nauczany w gimnazjum) .........................................................................................................  
 
II język obcy ................................................................... poziom ................................................................  
                                                                                                                                (początkujący albo kontynuacja)  

 
Jako jeden z przedmiotów rozszerzonych realizowanych od klasy II  (do wyboru: j. polski, j. obcy, 
matematyka, historia, WOS, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka) deklaruję wybór: 
 
…………………………………………….. 
 

3. Do podania załączam: 

 2 zdjęcia (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) 

 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum  

 poświadczoną kopię zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(po zakwalifikowaniu należy donieść oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu – 
do 6 lipca 2015, do godz. 10.00) 

 dokumenty i zaświadczenia, które mają wpływ na postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne 

(laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych uznanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - 

Zarządzenie nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku) dołączają 

zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, opinię wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa 

w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi): 

− .......................................................................................................................................................... 
 
− .......................................................................................................................................................... 

 

 

...........................................................                                         …........................ ...............................................  
                (podpis kandydata)                                                                                  (podpisy rodziców – opiekunów)  

 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do Szkoły dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 
 

....................................................................  
              (podpisy rodziców – opiekunów) 



Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna 

5. Wyniki rekrutacji: 

 Liczba uzyskanych punktów 

Egzamin gimnazjalny 
 

Oceny z zajęć (j. polski, matematyka, j. obcy, historia lub 
przedmiot przyrodniczy) na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

Inne osiągnięcia  

Suma uzyskanych punktów:  

 

Zastosowano preferencje: ............................................................................................................................  
 
 

6. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej  
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia  
 
 
 
 
...........................................................          ...........................................................             …………………………… 
    (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)                        (pieczęć i podpis dyrektora)                                      (data)  

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w przypadku negatywnej decyzji 
 
 
 
 
 
...........................................................................     przekazuje dokumentację ucznia.  
                             (pieczęć szkoły)  

 
 
 
 
..................................................................                     …..................................................................................  
(data i podpis osoby wydającej dokumenty)                       (podpis osoby odbierającej - rodzice, prawni opiekunowie) 


