
 

        Stargard  ............................................ 
 

DYREKTOR  
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Wniosek o przyjęcie do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

 

Dane osobowe kandydata: 

IMIĘ  DRUGIE IMIĘ  

NAZWISKO  

                    ADRES ZAMIESZKANIA:     DANE O URODZENIU: 

ul.  DATA URODZENIA  

KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ  

MIEJSCOWOŚĆ  GMINA  

GMINA  POWIAT  

POWIAT  WOJEWÓDZTWO  

WOJEWÓDZTWO   

NARODOWOŚĆ  

OBYWATELSTWO    

PESEL              

 
Jestem absolwentem(ką) :   Szkoły Podstawowej   ................................................................... 

( n a zw a ,  n u m e r ,  m ie j s c o w o ś ć )  

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o kierunku:   ...................................................................
                                          (wpisać nazwę klasy z wykazu): 
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, jest szkołą mojego: pierwszego, drugiego, trzeciego wyboru* 

W razie nieprzyjęcia do wybranej klasy z braku miejsc, proszę o przyjęcie do klasy: 

 
1. ............................................................................................................................................................. 

 
2. ............................................................................................................................................................. 
 
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: ojca  .............................................................................................. 

       matki .............................................................................................. 

 
adres rodziców (opiekunów)............................................................................................................................. 
 

telefony kontaktowe:      e-mail  

 

 
W szkole uczyłem(am) się języka obcego: na poziomie II.1.   ……………………………     …………………………… 

na poziomie II.2.   ……………………………     …………………………… 

        ...................................................... 
         (podpis kandydata) 

ojca (opiekuna)           ojca (opiekuna)  

matki (opiekunki)           matki (opiekunki)  



-  2  - 
 
Informacje o aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu (np.: prace na rzecz społeczności lokalnej, ochotnicze straże pożarne, aktywność w szkole, itp.): 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

        (podpis kandydata) 
 
 

Deklaracja rodzica: 
 
Deklaruję, że w pierwszym roku nauki syn/córka  …………………….……………............................... 

              
(wpisać imię i nazwisko kandydata)

 

będzie uczęszczał/a  na  zajęcia:  
       

 religia     tak    /    nie* 
       

 etyka     tak    /    nie* 
 

 wychowanie do życia w rodzinie   tak    /    nie* 
 

Zastrzeżenie: 

– Zajęcia z etyki mogą odbywać się na „0” godzinie (710-755)  lub na ostatnich godzinach lekcyjnych 

– Deklaracja w sprawie etyki i wdżwr obowiązują na dany rok szkolny. 

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

  ( czytelny podpis rodzica) 

 
Wymagane dokumenty: 

1. wniosek, 
2. 3 fotografie (podpisane czytelnie), 
3. karta zdrowia,  
4. świadectwo ukończenia szkoły lub kserokopia (po otrzymaniu), 
5. zaświadczenie o wyniku egzaminu lub kserokopia (po otrzymaniu), 
6. orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada), 
7. finaliści, laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego dołączają zaświadczenia komisji 

konkursowej, 
 (Kserokopie dokumentów z punktów 4 i 5 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył) 

 
Klauzula informacyjna: 
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane przez I Liceum Ogólnokształcące imieniem Adama Mickiewicza w Stargardzie  zgodnie z artykułem 6 punkt 
1 litera c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 
Dane przetwarzane są przez okres kształcenia oraz okres archiwizacyjny wynikający z przepisów archiwizacji danych.    

  
* właściwe podkreślić         


