
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ 

W SOLCU NAD WISŁĄ 
UL. ŁOTECKIEGO 24, 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (do wydruku) 
 

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w r. szk.………….….. o profilu: 
 (zaznacz jedną lub dwie opcje) 

� ogólnym 

� wojskowym 

� wojsko-sportowym 

� policyjnym 

� policyjno-sportowym 

� strażackim 

� strażacko-sportowym 

� sportowym 

WYBÓR SZKÓŁ: 
Pierwszy: ………………………………………… 

 

Drugi: ……………………………………………. 

 

Trzeci: …………………………………………… 

 

 

DANE O KANDYDACIE 
 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................  

2.Data urodzenia:……………………3.Miejsce urodzenia: .......................................................................................................  

4. PESEL 

5. Miejsce zamieszkania: ..............................................................................................................................................  

gmina: …………………………………… powiat: ...................................................................................................  

6.Nr telefonu kandydata: .....................................................................................................................................  
 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW KANDYDATA: 
 

Matka:  ...................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) (nr telefonu) 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................  
(adres) 

Ojciec:  ....................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) (nr telefonu) 

 

  ........................................................................................................................................................................  
(adres) 

7.Ukończyłam /em Szkołę Podstawową nr …… w …………………………………………………………….. 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu rekrutacji do szkoły, a w przypadku podjęcia nauki w celach 

związanych z edukacją. 
 

 .....................................................................................................................................................................  
(data i podpis rodzica/opiekuna) (data i podpis kandydata) 

 

 

 

 

Data wpływu i podpis przyjmującego: ...................................................................................................................................................................... 

           

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (w przypadku podjęcia nauki) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez 

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz podejmowania działań 

edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego 

wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie 

internetowej, Facebooku, Instagramie, mediach społecznościowych, prasie oraz realizacji 

innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą danych osobowych 

mojego dziecka obejmujących np. osiągnięcia, informacje o nauce, fotografię. 

 

 .............................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Załączniki do podania (należy dostarczyć pocztą lub osobiście w wyznaczonym terminie): 
� świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

� zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty 

� zaświadczenie lekarskie (wybrane typy szkół) 

� karta zdrowia ucznia 

� dwie fotografie (podpisane) orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli 

uczeń posiada) 

� orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada) 

� potwierdzenie osiągnięć (jeśli uczeń posiada) 

� oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

� prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

� dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

� zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, 

lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem 

jest właściwy minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru 

� pisemna zgoda rodziców, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2 i art. 143 ust 1 pkt 3 
 _______________________________________________________________________________________  

 

 

Potwierdzenie odbioru dokumentów: 
1.………………………………………………………………………….. 

2.………………………………………………………………………….. 

3.………………………………………………………………………….. 

4.………………………………………………………………………….. 

 

 
……………………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 


