
PPOODDAANNIIEE  //  KKWWEESSTTIIOONNAARRIIUUSSZZ 

KANDYDATA  

do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu 
 
______________________________________________________________________________________________ 

        n azw is k o  i  i m i ę  /  i m i o na  k an d yd a t a               ab so lw e nt  g im n az ju m  ( n azw a)  

 
________________________________________________________________________________________________________ 

       data  i  m ie jsce  u rodzen ia  /  w o jew ódz two              n r  PESEL kandydata  

 
________________________________________________________________________________________________________             

    im iona  rodz iców  /  op iekunów                    adres  zamieszkan ia  
                      

________________________________________________________________________________________________________ 

      n r  te le fonu kand ydata                       n r  te le fonu rodz iców  /  op iekunów  

  
 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: 

(wpisz: 1- klasa pierwszego wyboru, 2 - klasa drugiego wyboru w kratkach pierwszej kolumny) 

KLASA 

JĘZYKI 
OBCE 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE 
ROZSZERZONYM 

PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE 

JĘZYK 
ANGIELSKI 

ORAZ 
……………… 
(należy podkreślić  

tylko JEDEN  
język obcy) 

DWA  
OBOWIĄZKOWE 

TRZECI 
DO WYBORU 
SPOŚRÓD: 
…………… 

(należy podkreślić  
tylko JEDEN przedmiot) 

RATOWNICTWO 
PRZEDMEDYCZNE 

ORAZ 
…………….. 

 (należy podkreślić  
tylko JEDEN przedmiot) 

 

1A język niemiecki / 
język francuski 

język polski, 
historia 

WOS / język 

angielski / język 

niemiecki 

psychopedagogika / 

język francuski / 

zajęcia artystyczne 

DESIGN 

 

 

1B język niemiecki / 
język francuski 

biologia, chemia 
matematyka / język 

angielski / fizyka 

 
1C język niemiecki 

języki angielski,  
język niemiecki 

język polski / 
geografia / historia 

 

1D język niemiecki / 
język francuski 

matematyka, 
informatyka 

fizyka / geografia / 
język angielski 

 

...............................................            .........................................................            ................................................... 
          miejscowość, data                             podpis rodzica (prawnego opiekuna)                  podpis kandydata 

 
Zasady naboru do naszej szkoły są dostępne w sekretariacie szkoły lub tablicy ogłoszeń (I piętro).  

Zajrzyj także na naszą stronę internetową: www.liceum.webd.pl, portal społecznościowy: 

https://www.facebook.com/losienkiewiczszydlowiec/ lub zadzwoń: (48) 617 00 06 

 

Potwierdzenie odbioru dokumentów 
Kwituję odbiór dnia ______________________________________  podpis ______________________ 

http://www.liceum.webd.pl/
https://www.facebook.com/losienkiewiczszydlowiec/


 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu zawartych w  kwestionariuszu celem 

przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Wyrażam  zgodę / Nie wyrażam zgody* na 

przetwarzanie moich danych osobowych, ewentualnych osiągnięć,  jak również  wizerunku 

(zdjęcia) w celu ich publikacji  oraz promocji szkoły. Jestem świadomy/a*, że promocja oraz 

publikacja osiągnięć, będzie odbywać się poprzez zamieszczenie zdjęć w gablotach szkolnych,  

oraz na stronie internetowej szkoły w trakcie kształcenia w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie 

zmieni się cel ich przetwarzania. 

 

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

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły Wyrażam / Nie wyrażam* 
zgody na uczestnictwo mojego syna/córki ………………………………………. w zajęciach 
z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. 

 

……...…………………………………… 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 
 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA  

W WYCIECZKACH/IMPREZACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU 

SZYDŁOWIECKIEGO 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na udział syna/córki ………………………………….  

w wycieczkach i imprezach organizowanych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w czasie trwania 

roku szkolnego. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze 

pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki, a domem oraz wyrażam zgodę na pokrycie 

ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki. 

Wyrażam/ Nie wyrażam zgody* na podejmowanie  decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka przez kierownika wycieczki  lub  opiekunów  w  czasie  trwania  wycieczki. W związku  

z tym wyrażam zgodę na podanie nr PESEL. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, 

aby syn/córka uczestniczył/a w  wycieczkach/imprezach. 

 

*niepotrzebne skreślić   

        ……...…………………………………… 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


