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Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki 
Studium Przedsiębiorczości „MAGO” 
ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała 
www.lo-kosciuszki.pl 

 
       Podanie o przyjęcie do szkoły  
        rok szkolny 2016/2017 

Część A (wypełnia kandydat) 
 
1. Nazwisko i imiona ucznia: …………………………………………………………………...............………. 

2. Data  urodzenia: ………..……………… miejscowość i województwo: …………..…………………….… 

3. PESEL ucznia: ………………………………………… 

4. Dokładny adres zamieszkania: 

województwo: …………..……….... gmina: …………………………miejscowość: …………………….… 

kod pocztowy: ………...... ulica: …………………..............…..….. nr domu: ….. nr mieszkania:………. 

5. Adres zameldowania: 

województwo: …………..……….... gmina: …………………..……miejscowość: ……………….…… 

kod pocztowy: ………..….. ulica: …………................……….….. nr domu: ….. nr mieszkania:……..… 

6. Telefon kontaktowy ucznia: ………………………….……………………………………………………..… 

7. Adres e-mail ucznia: ……………………………….………………………………………..………………… 

8. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna): ……………..…………..…………………………..……… 

1) Adres zamieszkania: ....................................................................................................................... 

2) Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………… 

3) Telefon kontaktowy: ………………………………………………………...…….………..………..….… 

4) Miejsce pracy (adres, telefon): ………………………………………………….………….…..…..….… 

9. Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) : ………………………………………….……..………… 

1) Nazwisko panieńskie: …………………………………………………………………………..………… 

2) Adres zamieszkania: ………………..………………………………………….….…………...………… 

3) Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..…………. 

4) Telefon kontaktowy: ……………………………………...………….……………….…………...……… 

5) Miejsce pracy (adres, telefon): ……………………………………………………………………...…… 

10. Wybór klasy: 

 

 Klasa WOJSKOWA 
 

 

 Klasa POLICYJNA 
 

 

 Klasa POŻARNICZO-RATUNKOWA 
 

 

Preferowane rozszerzenia: 

 j. angielski, 
matematyka, geografia 
lub fizyka 

 j. angielski, geografia 

 j. angielski, historia, 
WOS 

 j. angielski, geografia, 
WOS 

 j. angielski, matematyka, chemia 
 

 

Preferowany dodatkowy język obcy: 
 j. niemiecki 

 j. włoski 

 j. rosyjski 
Język angielski obowiązkowo dla wszystkich klas. 
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11. Osiągnięcia dydaktyczne i sportowe: 

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

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

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

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

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

 

12. Podanie:  

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Liceum, ponieważ ………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

              Podpis ucznia/kandydata 

 
 

   

Część B  (oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów) 

 

13. Zobowiązuję się w momencie przyjęcia mojego dziecka do Liceum Ogólnokształcącego  

im. T. Kościuszki Studium Przedsiębiorczości „MAGO” do opłacania czesnego wg  stawek przedstawionych  

w regulaminie rekrutacji.  Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że zaleganie z zapłatą czesnego za okres 

dwóch miesięcy może spowodować skreślenie dziecka z listy uczniów. 

14. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedstawione w podaniu informacje są zgodne  

z prawdę. 

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w podaniu  

dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji oraz edukacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

16. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem rekrutacji dostępnym w sekretariacie szkoły oraz  

na stronie internetowej pod adresem www.lo-kościuszki.pl. 

 

 

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

 Data i podpis ojca (prawnego opiekuna)                     Data i podpis matki (prawnego opiekuna)        
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Część C (wypełnia wychowawca) 

 

17. Wybrane oceny za I półrocze w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016: 

 

Zachowanie: …………………… Język angielski: …………………. Matematyka: …………………… 

Język polski: …………………… Język …………..…. : ……………. Wych. fizyczne: ……………….. 

 

18. Średnia ocen z pierwszego półrocza roku szkolnego 2015/2016: …………………………………………………….. 

 

19. Opinia wychowawcy: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

……………………………………. 

Pieczęć szkoły (gimnazjum)   Podpis wychowawcy   …………….…………….      

 

 

Część D (wypełnia przedstawiciel LO Kościuszki) 

 

20. Data złożenia podania: …………………………………………………………………………………..….. 

21. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w dniu: ……………………………………………………….. 

22. Wynik rozmowy:  pozytywny / negatywny  

23. UWAGI: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Część E (wypełnia sekretariat) 

 

24. Załączniki do podania: 

 Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

 Zaświadczenie lekarskie 

 Karta zdrowia 

 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane) 

 Oświadczenie rodzica o niekaralności 

 Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii/etyki 

 Świadectwo ukończenia gimnazjum - oryginał 

 Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – oryginał 

 Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dotyczy 

 ………………………………………………… 

 

 

Część F  

 

 Potwierdzam odbiór świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach.  

 

 

      ……………………………..………………….…………… 

                               data i podpis ucznia 

  

 Potwierdzam odbiór karty zdrowia.  

 

      ………….………………………..………………………… 

                              data i podpis ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

  


