
 

 

 

 

 

.........................................................  
(pieczęć  gimnazjum) 

 

PODANIE  

o  przyjęcie  do  szkoły  ponadgimnazjalnej 
 

 

Ks. dr Krzysztof Deja  

Dyrektor 

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. bł. Edmunda Bojanowskiego 

Plac Cystersów 1,  57-210 Henryków 
 

I. Dane osobowe kandydata: 

1 Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2 Data i miejsce urodzenia kandydata  

3 

PESEL kandydata (w przypadku braku 

PESEL seria i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

           

 

4 Adres zamieszkania kandydata 

   

ulica nr domu nr mieszkania 

   

miejscowość kod pocztowy poczta 

   

gmina powiat województwo 

 

 Dane kontaktowe kandydata  numer telefonu: 

 

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów kandydata: 

1 
Imię/imiona i nazwiska rodziców 

/opiekunów kandydata 

Matki   

Ojca   

2 Dane kontaktowe 
Matki  Nr telefonu  

Ojca  Nr telefonu  

III. Oceny uzyskane w I okresie /półroczu/ III klasy gimnazjum* (wpisz cyfrę): 

Religia  Historia  Informatyka  Plast. / Muz.           / 

Język polski  WOS  Biologia  Technika  

Język . . . . . . . . . .   Matematyka  Chemia  WF  

Język . . . . . . . . . .   Fizyka i astronomia  Geografia  Zachowanie Wz/bdb/db/ndp** 

*uzupełnić w przypadku składania podania przed zakończeniem roku szkolnego 

** właściwe zakreślić 
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IV. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego: 

1. z realizacją przedmiotów w zakresie rozszerzonym  (właściwe zaznacz X): 

L.p. Blok przedmiotowy  Przedmioty rozszerzone Wybór 

1.  przyrodniczo - medyczny biologia / chemia lub geografia / język obcy  

2.  humanistyczno - prawny język polski/ historia / wos   

3.  politechniczny matematyka / fizyka lub geografia / język obcy  

2. o kierunku (właściwe zaznacz X): 

L.p. Kierunek Wybór 

1.  przysposobienie wojskowe   

2.  ratownictwo  

3.  dietetyka sportowa  

V. Oświadczam, że jest to szkoła wyboru (właściwe zaznacz X): 

pierwszego  drugiego  trzeciego  

VI. Informacja skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły 

ponadgimnazjalnej 

1. Wypełnia kandydat. 

Jakie zainteresowania rozwijałeś / rozwijałaś w okresie nauki w gimnazjum? (np. jakie lubisz przedmioty, 

twoje osiągnięcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje...) 

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

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

 ..........................................  
 /podpis kandydata/ 

 

2. Miejsce na dodatkowe informacje - wypełniają rodzice / opiekunowie prawni. 

Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się. 

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

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

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Oświadczenie 

1. Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dane zawarte w podaniu są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

 .................................................................   .................................................................  
           podpis kandydata                                                                                                    podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

/miejscowość, data/ ............................................  
 

 

 

 

 

                  



 

3

 

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna 

VII. Załączniki: 

 Data wpływu 
Podpis os. 

przyjmującej 

1.  Świadectwo ukończenia gimnazjum  
 

2.  Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
 

3.  Dwie fotografie /podpisane na odwrocie/  
 

4.  

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych, tytułu laureata, finalisty lub zajętego miejsca uznanego za 

wysokie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim, o których mowa w Zarządzeniu nr …../20….. Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty z dnia …………………….r. 

 

 

5.  
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych  

do podjęcia nauki na danym kierunku 
 

 

6.  
Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej  

(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu, dysleksja) 
 

 

7.  Opinia / świadectwo moralności Ks. Proboszcza  
 

8.  Opinia Katechety  
 

9.  Metryka chrztu  
 

10.  
Świadectwo bierzmowania /w przypadku kandydatury, proszę wpisać rok,  

w którym zostanie udzielony sakrament/    
 

 

11.  Karta zdrowia /z gimnazjum/   
 

12.  
Karta szczepień /składana w przypadku wyboru lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej w ośrodku zdrowia AGM-Med Henryków/ 
 

 

13.  Podanie o przyznanie miejsca w internacie /druk wewnątrzszkolny/  
 

14.  Wniosek o przyznanie pomocy materialnej /druk wewnątrzszkolny/  
 

15.  
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową /dochody/ rodziny dla osób 

ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej 
 

 

16.  Skrócony odpis aktu urodzenia  
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VIII. Wyniki rekrutacji 

  Liczba uzyskanych punktów 

1.  Egzamin gimnazjalny  

2.  
suma punktów za oceny na świadectwie klasy III z czterech przedmiotów 

branych pod uwagę podczas rekrutacji do danej klasy 
 

3.  suma punktów za inne osiągnięcia  

Suma uzyskanych punktów   

 

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

IX. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  postanowiła  przyjąć / nie przyjąć* 

kandydata 

 

 

 ..............................................   .....................................   ...............................................  
    (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)                            (pieczęć i podpis dyrektora)                                                          (data)  

  

 

 

 
  

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w przypadku negatywnej decyzji 

 

 ...........................................................................  przekazuje dokumentację kandydata. 
(pieczęć szkoły) 

 

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

 

      

 

 

Uwagi: Kandydaci nie przyjęci do szkoły zobowiązani są do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni  

od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym wypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone. 

  

 

 

 

 


