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Hajnówka, dn. ………………………… 

Wniosek o przyjęcie do 
 I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w  Hajnówce  

w roku szkolnym 2019/2020 

 
Dane kandydata (zgodnie z aktem urodzenia): 

Nazwisko: ………………………………………………………………………......................................……………………………………………. 

Imię (imiona):  …………………………………………………………………………….....……………………………………………….………………. 

Data urodzenia: …………………………………...………….… PESEL:  …………………….………………….................…. 

Miejsce urodzenia: ………………...................................……  Województwo: ………………………….............………………… 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów): 

matki ………………………………………….…….........…............ ojca  ………..………....................................………………………….. 

Adres zamieszkania:  ………………………….……………………..................……………………………………………………………………… 
                     (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

telefon  ………………………………........................ Adres e-mail:  ……………………………………………….........................…….. 
 (do rodziców)  

Proszę o przyjęcie córki/syna do klasy pierwszej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w  Hajnówce: (*podkreśl wybrany typ szkoły, 3 letnie – po gimnazjum, 4 letnie – po 

8 klasie szkoły podstawowej) 
 

 3 letnie 

 4 letnie  
 

1. Rozszerzony program nauczania: 

 biologia - chemia   
2. Rozszerzony program nauczania: 

 matematyka - fizyka 
3. Rozszerzony program nauczania: 

 historia – język polski  
4. Rozszerzony program nauczania: 

 wiedza o społeczeństwie – geografia 
5. Rozszerzony program nauczania 

 Informatyka 
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Jako drugi język nowożytny wybieram w wymiarze podstawowym: 

 język angielski  

 język niemiecki 

 język rosyjski 
 

5. Wybieram do punktowania trzy przedmioty (*otocz kółkiem 3 wybrane przedmioty):        

 j. angielski,          j. niemiecki,             j. rosyjski,              geografia,   WOS,   

fizyka,            chemia,             informatyka,           historia,                biologia,   

j. polski matematyka,   

 

6. Uczeń będzie uczęszczać na lekcje religii: 

 prawosławna, katolicka, inna (*podkreśl wybraną) 

 

 

………………………………………….....     ….……………………………. 
     (czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)              (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 roku w sprawie określenia 

wniosku o udostępnienie danych osobowych, wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszym podaniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Nadto, w przypadku zakończenia 

rekrutacji z wynikiem pozytywnym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez 

szkołę w związku z realizacją celów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w całym cyklu kształcenia.  

Na podstawie art. 81 i 83 ustawy ust.1 z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23 kodeksu cywilnego wyrażam zgodę na 

publiczne rozpowszechnianie wizerunku mojego(mojej) syna(córki) na potrzeby promocji szkoły. 
Zostałem/am poinformowany/a również o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawienia     

i uzupełnienia.    

 

 

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

                  Data, podpis rodzica/ów (opiekunów)   
 

Załączniki do wniosku: 

1) 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie). 
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