
WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO  

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEGNICY 1 
 

I. Proszę o przyjęcie mnie ……………………….………………………………………………………… do klasy pierwszej  

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy  w roku szkolnym 

…………………… /……………………… 

Jestem absolwentem szkoły podstawowej:………………………………………………………….…………………………….…… 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………… . 

 

Spośród proponowanych profili wybieram /zakreśl właściwe/: 

Lp. NAZWA PROFILU PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
PIERWSZY 

JĘZYK 

DRUGI 

JĘZYK 

1.  

PRZYRODNICZO-

SPORTOWY 

Umysł w ruchu 

Do wyboru 2 przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia,  

j. polski, jeden z języków obcych 

j. angielski 

j. niemiecki, 

hiszpański, 

rosyjski, 

francuski, 

włoski 

2.  

HUMANISTYCZNY 

Komunikujemy 

się ze światem 

Do wyboru 2 lub 3 przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy, 

historia, biologia, WOS 

j. angielski 

j. niemiecki, 

hiszpański, 

rosyjski, 

francuski, 

włoski 

3.  ŚCISŁY 

Badamy świat 

Do wyboru 2 lub 3 przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym: 

matematyka, informatyka, geografia, biologia, 

chemia, fizyka, j. obcy 

j. angielski 

j. niemiecki, 

hiszpański, 

rosyjski, 

francuski, 

włoski 

 

A. Deklaruję chęć udziału w zajęciach uzupełniających wiedzę i umiejętności matematyczne w I semestrze nauki: 

tak/nie (dotyczy tylko profilu humanistycznego) 

B. Deklaruję chęć udziału w zajęciach uzupełniających wiedzę i umiejętności polonistyczne w I semestrze nauki: 

tak/nie (dotyczy tylko profilu ścisłego) 

C. Deklaruję chęć udziału w dodatkowych zajęciach sportowych: tak/nie (dotyczy tylko profilu przyrodniczo-sportowego) 

D. Wybieram następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

1) ………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………….. 

3) ……………………………………………….………. 

 

E. Jako drugi język obcy wybieram: ………………………………………………………………. 

 

 
1 Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji dostępnym w placówce oraz na stronie internetowej 
szkoły; prosimy odpowiednie załączniki dołączyć do wniosku. 
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II. DANE OSOBOWE KANDYDATA /proszę wypełnić drukowanymi literami/ 

 

 

1. NAZWISKO ……………………………………………………………………………………….…………..……   

2. IMIONA 1) ……………………………………………          2) …………………………………………..……. 

 

3. DATA UR. ………………………………………………..   MIEJSCE UR. …………………………………………………………… 

4. OBYWATELSTWO ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. PESEL   

 

6. Dokładny adres zameldowania kandydata: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Dokładny adres zamieszkania kandydata: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Numer telefonu kandydata (jeżeli posiada) …………………………………………………………………………………………. 

 

III. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE:2 

 

1.  Kandydat należy do rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Art.4 pkt 42). (Dz.U.z 2020 r. poz.910 z późn. zm., art. 

150, ust.2,pkt 1, ppkt a) 

TAK 
 

NIE 

2.  Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej 

TAK 
 

NIE 

3.  
Kandydat posiada opinię wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną 

TAK 

NIE 

4.  Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez 
poradnię psychologiczno - pedagogiczną 

TAK 

NIE 

5.  Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

TAK 

NIE 

6.  
Kandydat jest  szczególnie zaangażowany w życie wspólnoty parafialnej 

TAK 

NIE 

7.  Kandydat  odznacza się aktywnością społeczną (potwierdzoną poprzez 
zaświadczenia, opinie i tym podobne pisma) 

TAK 

NIE 

 
2Zaznaczyć właściwe 

 
 

          



8.  
Kandydat posiada udokumentowane zdolności kierunkowe i osiągniecia 

TAK 

NIE 

9.  
Kandydat jest absolwentem Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka w Legnicy 

TAK 

NIE 

10.  Kandydat posiada rodzeństwo, uczące się lub będące absolwentami Szkoły 
Podstawowej im. św. Franciszka lub Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  
im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy 

TAK 
 

NIE 

11.  Rodzice kandydata są absolwentami  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy 

TAK 

NIE 

12.  Kandydat przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub jest objęty pieczą 

zastępczą 

TAK 

NIE 

 

 

IV. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH: 

LP. INFORMACJE OJCA/OP.PRAWNEGO MATKI/ OP.PRAWNEGO 

1.  Imię i nazwisko 
 
 

 

2.  Adres zamieszkania 
 
 
 

 

3.  Tel. kontaktowy 
 
 

 

4.  
Adres poczty 
elektronicznej 

 
 

 

 
 

V. Inne szkoły, do których składam podanie o przyjęcie: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
VI. Do wniosku dołączam następujące załączniki niezbędne w procesie rekrutacji: 

 

1.  Wykaz ocen z pierwszego semestru klasy ósmej   

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły   

3. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty   

4. Dwie fotografie   

5. Karta zdrowia   

6. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej   

7. Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe   

8. Kopia aktu urodzenia   

9. Opinia proboszcza/ostatniego katechety   
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DEKLARACJA RODZICÓW  

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy opiera swoją działalność na 

chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata, integralnej formacji osoby w trzech wymiarach: duchowym, 

intelektualnym i fizycznym, współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów, zaangażowaniu w ciągłą formację 

i chrześcijański styl życia. 

W związku z powyższym jako rodzice / prawni opiekunowie ………….……………………………………………………………: 

 Akceptujemy wychowanie opierające się na etyce chrześcijańskie proponowane przez szkołę. 

 Zobowiązujemy się do współpracy wychowaniu religijnym, a w szczególności do udziału we mszach 

świętych wspólnoty szkolnej (rodzice, uczniowie, nauczyciele). 

 Zobowiązuję się do systematycznej współpracy z wychowawcą klasy mającej na celu dobro dziecka oraz 

optymalny jego rozwój.  

 Zgadzam się na różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej  proponowane przez szkołę 

(konsultacje, porady, współpracę z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, logopedą, terapeutą, 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno– kompetencyjne, logopedyczne), jeśli istnieje 

taka potrzeba. 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w proponowanych zajęciach pozalekcyjnych. 

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka,  zdjęć  i filmów mojego dziecka oraz jego prac do 

celów edukacyjnych i promujących szkołę w Internecie  (YouTube, strona www, fanpage szkoły, itp.). 

 

 

 

   ………………….………………..                                                                         ……………………………………….……………… 

        Miejscowość, data                                                                                          podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016r.), zwanego dalej 
RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji 
zadań statutowych szkoły w ramach pełnionych zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych szkoły. 
Administratorem danych jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.  

Oświadczam, iż podane dane osobowe są zgodne z prawdą, zostały podane dobrowolnie i przysługuje mi 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany oraz prawo kontroli  co do ich przetwarzania.  

 

 

 

……………………………..…………. ……………………………………… ………………………………………………………. 

Miejscowość i data       podpis kandydata                             podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
 
 
 
 
 
 


