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 ……….………………………… 
                    miejscowość, data 

 

 

             Do Dyrektora 

 Zespołu Placówek Oświatowych  

 w Bogorii 

 

WNIOSEK 
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Bogorii 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Bogorii 

o profilu: ............................................................... 
          (do wyboru z tabeli na stronie 2) 

 

DANE UCZNIA 

NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA) 
 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

ADRES ZAMELDOWANIA* 

*w przypadku gdy różni się od adresu 

zamieszkania 

 

TELEFON 
 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NAZWISKO I IMIĘ MATKI 
  

TELEFON 
  

NAZWISKO I IMIĘ OJCA 
  

TELEFON 
  

UKOŃCZONA SZKOŁA 

NAZWA SZKOŁY 
  

ADRES SZKOŁY 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii. 

2. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe niezbędne do celów rekrutacji. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia danych, ograniczeni przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie a także wniesienia skargi do organu nadzorującego. 

 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

 
 

 

 

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

   (czytelny podpis rodziców/opiekunów)          (czytelny podpis kandydata) 
 

http://www.zpobogoria.pl/
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Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

 

Stwierdzamy, że  znana nam jest decyzja dziecka o wyborze szkoły. 

 

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

                    (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 

 

Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

Kandydat uzyskał następującą ilość punktów: 

 

➢ punkty z egzaminu ósmoklasisty ………………………………………………………… 

➢ suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej             

z przedmiotów ustalonych przez komisję …………………………………………………………………… 

➢ dodatkowe punkty …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Razem ……………………………………… 
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna postanowiła ……………………….............................................……  

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

 

        ………………………………………………… 

               Podpis przewodniczącego 

 

Planowane  klasy: 

 

Klasa (profil) Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 

Humanistyczna Język polski, język angielski, historia  

Matematyczna Matematyka, informatyka, fizyka 

Biologiczna Biologia, chemia, matematyka 

Mundurowa Matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka  

 

http://www.zpobogoria.pl/

