
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 
 w Kozienicach, ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  
 

Nazwisko:   ....…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona:       1.   ………………….…………..…………….              2. .…………………………………………………………… 
 
Data i miejsce urodzenia:  …………………………………………………………………………………………................. 

PESEL    

 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): .……………………………………………………………….. 
 
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr tel.: matka (opiekun) ………………………………............,  ojciec (opiekun) …………………..……………..….. 
 
Nazwa ukończonej szkoły: ……………….………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

I. DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Wybieram klasę: 
 I pA – biologia, chemia 
 I pB – matematyka, geografia; do wyboru: informatyka lub fizyka 
 I pC – język polski, historia, język angielski 

      I pD – geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 
 

Języki obce w klasach IpA, IpB, IpD: j. angielski i j. niemiecki, w klasie IpC - j. angielski i j. francuski. 

II. DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM 
        Wybieram klasę: 

 I gA – biologia, chemia, kandydaci wybierają od kl. II trzeci przedmiot w zakresie   

rozszerzonym z następujących: j. angielski, matematyka, informatyka, fizyka  
 I gB – matematyka, geografia, kandydaci wybierają od klasy II trzeci przedmiot w 

zakresie rozszerzonym z następujących: j. angielski, informatyka, fizyka  
 I gC – j. polski, historia, kandydaci wybierają od klasy II trzeci przedmiot w zakresie 

rozszerzonym z następujących: j. angielski, wos, geografia  
      I gD – geografia, wiedza o społeczeństwie, kandydaci wybierają od klasy II trzeci 

przedmiot w zakresie rozszerzonym z następujących: j. angielski, historia, j. polski  
 

Języki obce w klasach I gA, I gB, I gD: j. angielski i j. niemiecki, w klasie I gC - j. angielski i j. francuski. 
  

 

           



I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 
 w Kozienicach, ul. Warszawska 25, 26-900 Kozienice 

 
 

Załączam: 
1. 2 zdjęcia podpisane ołówkiem 

2. Świadectwo ukończenia szkoły 
3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty 
4. Kartę zdrowia 

5. Inne dokumenty np. opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procedurą rekrutacji do 

szkoły zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016r. 119) – RODO. 

 
 

 

....................................................................... 
                                                        (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 
Oświadczam, że w całym cyklu nauki w I LO syn/córka  

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

będzie uczęszczać na następujące  zajęcia:  
       

• religia               tak    /    nie* 
       

• etyka                tak    /    nie* 
 

• wychowanie do życia w rodzinie   tak    /    nie* 
 

 
*właściwe podkreślić 

 

 
 
 

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

                                                        (podpis rodzica/ opiekuna) 


