
                                                              .................................. dn. ........................ 
.................................................................             (miejscowość)                           (data) 

/Imiona i nazwisko ucznia/ 

 
......................................................................................... 
/adres zamieszkania/ 
 
...................................................................................................   .................................... 
PESEL       telefon  rodziców 

           

  
........................................................................................ 
/imiona i  nazwisko – rodziców-opiekunów/ 

 
................................................................................................. 
/nazwa  gimnazjum,   miejscowość/ 

                                                              Liceum  Ogólnokształcące im. KEN 
     Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Siemiatyczach  w roku 

szkolnym 2015/2016 ( wstaw X ) 
 

Lp. Nazwa szkoły Wybór szkoły Wybór zawodu               
w ZSZ 

1 Liceum Ogólnokształcące im. KEN 
 

  

2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
 

  

 
Pragnę kontynuować naukę w klasie I LO, w której będą realizowane następujące 

zajęcia edukacyjne z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:         ( wstaw X ) 
            W każdej klasie odbywa się nauka języka angielskiego i drugiego j. obcego 
wybranego z pośród: j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski (w ostatniej kolumnie wpisz 
nazwę wybranego drugiego j. obcego)   
    

Lp. Klasa z przedmiotami  rozszerzonymi 
Wybór 

pierwszy 
Wybór 
drugi 

Wpisz wybrany 
drugi język obcy 
obok zaznaczonej 

klasy 

A 
biologia, chemia, j. angielski 
 

   

B 
język polski, historia, wiedza                    
o społeczeństwie 

   

C 
geografia, biologia, j. angielski 
 

   

D 
matematyka, fizyka, j. angielski 
 

   

E 
matematyka, geografia, j. angielski 
 

   

 



Nauka będzie odbywała się w 5 klasach LO. O klasach z rozszerzonymi przedmiotami 
zdecyduje większość wyboru uczniów oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej. 

 
W celu przeliczania na punkty ocen wybieram trzy zajęcia edukacyjne spośród 

siedmiu następujących:  ( wstaw X ) 
 

matematyka historia biologia fizyka chemia geografia j. obcy wos 
 
 

       

 
 
W gimnazjum uczę się języków obcych   
 
...................................................................................................................................................... 

(wpisać nazwę języka obcego) 
 
 

………………………………………….. 
                (podpis  składającego) 

 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  

z procesem rekrutacji oraz edukacji w 3 letnim Liceum lub 3 letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej 
oraz na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych, związanych z uczestnictwem w programach, 
projektach, konkursach i innych na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych, mediach w 
celu informacji i promocji szkoły zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  

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

                                                                                                   (podpisy rodziców-opiekunów) 

 
 

 
  Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na uczestnictwo mojego dziecka w 
 
zajęciach etyki / religii  ………………………………………… 
                                                                                        (jakiej?) 

 

                                    ..........................................         ………………………….                                                            
                                                                                                   (podpisy rodziców-opiekunów) 

 
Uwaga! Nieodebrane dokumenty przechowywane są przez 5 lat, po tym okresie zostają zniszczone. 
 
Do podania załączam: 
1. życiorys 
2. 2 zdjęcia 
3. zaświadczenie lekarskie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej od lekarza medycyny pracy 
4. ...................................... 
 

*niepotrzebne skreślić 

 


