
 
 
 

Strona 1 z 3 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z DNJB W 
HAJNÓWCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

DANE OSOBOWE UCZNIA 

 PESEL            
 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

 Imię   Drugie Imię  

 Nazwisko   Data urodzenia  

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

 Województwo   Powiat  

 Gmina   Miejscowość  

 Ulica   Nr domu/Nr mieszkania  

 Kod pocztowy   Poczta  

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
 Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) Rodzic Opiekun prawny Rodzina zastępcza   Nie żyje 

 Imię   Drugie Imię  

 Nazwisko  

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 Województwo   Powiat  

 Gmina   Miejscowość  

 Ulica   Nr domu/Nr mieszkania  

 Kod pocztowy   Poczta  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

 Telefon kontaktowy  

 Adres e-mail  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) Rodzic Opiekun prawny Rodzina zastępcza Nie żyje 

 Imię   Drugie Imię  

 Nazwisko  

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 Województwo   Powiat  

 Gmina   Miejscowość  

 Ulica   Nr domu/Nr mieszkania  

 Kod pocztowy   Poczta  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 Telefon kontaktowy  

 Adres e-mail  
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DODATKOWE INFORMACJE (Proszę wstawić X w odpowiedniej rubryce) 

 
 
 Gimnazjum, do którego uczeń aktualnie uczęszcza (proszę wpisać pełną nazwę):…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
Proszę wybrać dwa z następujących przedmiotów do punktowania przy rekrutacji (wstaw X): 
 

fizyka chemia geografia biologia historia 
język obcy 

(proszę wpisać jeden 
język obcy nowożytny) 

      
  
W liceum będę uczęszczać na lekcję (wstaw X):  
 

religii prawosławnej religii katolickiej etyki Nie będę uczestniczyć 

    

 
 

 
TWORZENIE PROFILU EDUKACYJNEGO 

 
  
Wstępnie wybieram następujące przedmioty do nauczania na poziomie rozszerzonym (wstaw X): 
 

dwa spośród: jeden spośród: 

 język polski   język angielski  

 historia   język rosyjski  

 geografia   język niemiecki  

 chemia   język francuski  

 fizyka   wiedza o społeczeństwie  

 biologia   informatyka  

 matematyka  
 matematyka (jeśli nie została wybrana jako 
 jeden z dwóch pierwszych)  

 
 Jeżeli wybrałeś język obcy w zakresie rozszerzonym, to wpisz drugi język z trzech pozostałych …………………………………….. 
 
  
Jeżeli nie wybrałeś języka obcego nauczanego w zakresie rozszerzonym, to wybierz dwa języki spośród czterech, których 

będziesz się uczyć:* 

  
 - pierwszego 
(3 godziny 
tygodniowo) 

język angielski  język rosyjski  język niemiecki  język francuski  

 - drugiego 
(2 godziny 
tygodniowo) 

język angielski  język rosyjski  język niemiecki  język francuski  

 W liceum wszyscy uczniowie uczą się języka białoruskiego. 

 

* nauka jednego języka musi być kontynuowana z gimnazjum 
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Pouczenie: 

 
 Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.         

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.). 
 
 
 

Oświadczenie: 
 

Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb związanych                           

z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.               

o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015 r. poz. 2135, z późń. zm.). 

 

Klauzula zgody dotycząca wykorzystania wizerunku ucznia: 

Zgodnie z art. 81ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90 

poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek 

mojego dziecka, zarejestrowanych podczas jego pobytu w szkole, w szczególności podczas uroczystości szkolnych, 

zajęć dydaktycznych, a także wycieczek szkolnych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy 

wizerunku zarejestrowanego w  latach nauki mojego dziecka w szkole. Wyrażanie zgody jest jednoznaczne z tym,                 

iż wizerunek może zostać umieszczony w gablotach, kronikach, na stronie internetowej oraz w materiałach 

promujących szkołę. 

 
 

 
................................................................ ................................................................ 
 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Podpis kandydata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


