
  

 Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej 
                                                                                  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego  

                                                                                           w Zambrowie 

                       na rok szkolny 2022/2023” 
 

WNIOSEK 
              O PRZYJĘCIE DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

           im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie 
 

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. 
Wypełnić pismem drukowanym. 

 

DANE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI (należy wypełnić wszystkie pola) 

DANE OSOBOWE KANDYDATA  

Nazwisko  

Imię / imiona  

Data urodzenia (miesiąc urodzenia wpisać słownie)  

  
(ulica, nr domu, 
 nr mieszkania) 

(miejsce zamieszkania) 

(kod pocztowy, poczta) 

(gmina, powiat,województwo) 

 
 
 
 
 
 

 

PESEL            
 

Seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość  
(w przypadku braku numeru Pesel) 

 

Telefon kontaktowy  
(podanie danych nie jest obowiązkowe)   

DANE MATKI LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

DANE OJCA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

 
 

DANE DO REKRUTACJI 

Szkoła którego wyboru (zaznaczyć „x”) 

1 - pierwszy wybór 
2 -  drugi wybór 
3 - pozostałe 

1  □ 

2  □  
Pozostałe  □  

 

Adres zamieszkania  



  

Wybrany kierunek kształcenia  
na rok szkolny 2022 / 2023 
(zaznaczyć cyfrą wg kolejności wyboru) 
1 - pierwszy kierunek 
2 -  drugi kierunek 

 

A□ język polski, historia, język angielski 

A□ język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski         

B□ matematyka, fizyka, język angielski             

C□ matematyka, geografia, język angielski 

D□ biologia, chemia, język angielski 

E□ język polski, język angielski, język rosyjski 

E□ język polski, język angielski, język niemiecki 

inny□ …………………………………………… 

Przedmioty do postępowania 
rekrutacyjnego w klasie D 

 □ chemia       □ biologia         

 
Drugi język obcy w klasach A, B, C, D 
(proszę zaznaczyć wybrany język i poziom nauczania) 

język niemiecki □ kontynuacja      □ dla początkujących         

język rosyjski   □ kontynuacja      □ dla początkujących      

Deklaracja chęci uczęszczania na 

zajęcia (proszę wybrać jedną z odpowiedzi) 

 religia                                              □ tak      □ nie         

 etyka                            □ tak      □ nie  

 wychowanie do życia w rodzinie   □ tak      □ nie     

ZAŁĄCZNIKI 

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej (kopia/oryginał) 

                             kopia □  / oryginał □ 

Zaświadczenie z egzaminu szkoły 
podstawowej (kopia/oryginał) 

                            kopia □  / oryginał □ 

Opinia poradni psychologiczno – 
pedagogicznej / orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego /orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności (jeśli kandydat 

posiada) 

□ 

 
Oświadczenia dotyczące treści wniosku: 
 

▪ Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Data.................................................                                                       

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

                                                                                                                        podpis czytelny matki/ojca lub prawnego opiekuna   

                                                                                                                      
 

 

 

 Administratorem powierzonych danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego  w Zambrowie 

przy ul. Marii Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (DZ.U.2018 poz.1000). 

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie   

https://lo.powiatzambrowski.com/rodo 


