
          

        Nadarzyn, dn. ............................... 

 

 

 

          Dyrektor 

         Liceum Ogólnokształcącego 

         im. Jana Pawła II w Nadarzynie 

        ul. Żółwińska 41 

 

 

Wniosek  
o przyjęcie do klasy  pierwszej oddziału mistrzostwa sportowego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie. 

 
Wnioski należy składać w terminach zgodnie z zarządzenia nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

z dnia 28 stycznia 2022r, w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (…) 

na rok szkolny 2022/2023. 

 Liceum nie jest objęte rekrutacją elektroniczną. Prosimy o składanie wniosków w sekretariacie szkoły                                             

w godz. 8.00-15.00.  Prosimy o wniosek na jednej kartce A4 (w formacie wydruku obustronnego). 

 
 

DANE OSOBOWE UCZNIA 
Prosimy wypełnić czytelnie – pismem drukowanym 

 
1. Nazwisko.................................................................................................................................. 

2. Imiona:  1....................................................  2......................................................................... 

3. Adres zamieszkania: kod.................poczta...........................miejscowość............................. 

            ulica.................................................nr ......................gmina ……………................................ 

            województwo ………………………………. telefon domowy............................................... 

            tel. kom. ojca...................................................tel. kom. matki................................................. 

4. Adres mailowy:  ojca …………………………………………….. 

Adres mailowy:  matki ……………………………………….….. 

5.        Data urodzenia.......................................   miejsce urodzenia ………………………………… 

6.        Nr PESEL ucznia 

    

           

 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE (imię, nazwisko) 

 
Ojciec/opiekun....................................................................................................................................... 

  

Matka/opiekun....................................................................................................................................... 

  

  



 

 

PROFILE KLAS  –  PRZEDMIOTY ROZSZERZONE  i   JĘZYKI OBCE 
 

Klasa 
I przedmiot 

rozszerzony 

II przedmiot 

rozszerzony 

Języki obce 
 

Przedmioty uzupełniające 

I D 

mistrzostwa 

sportowego -

profil piłka 

nożna chłopców 

Biologia Geografia 
Angielski zakres rozszerzony 

Niemiecki zakres podstawowy 
 

 

 

 

 

 

Mój syn  będzie uczęszczał na zajęcia z (proszę zaznaczyć): 

a) religii 

b) etyki  

c) nie będzie uczęszczał na religię i etykę                          

                            ………………………………….. 
                        Popis rodzica/opiekuna 

 

Do wniosku załączam: 

- orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, uprawniające do przyjęcia do kl. ID, 

- pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego, 

- potwierdzenie przynależności do klubu sportowego Legia Warszawa, 

- 2 podpisane zdjęcia do legitymacji o wymiarach 30x42 mm (przy składaniu oryginałów), 

- kartę zdrowia, 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach egzaminu – 

poświadczone kopie, a po zakwalifikowaniu się oryginały, 

- opinię/orzeczenie  poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeśli uczeń posiada), 

- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada), 

- inne istotne dokumenty związane z postępowaniem rekrutacyjnym. 

 

Oświadczenie kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) 

1. Oświadczam, że znane są mi przepisy dotyczące rekrutacji, oferta liceum, zasady punktacji, terminy rekrutacji, 

wymagane dokumenty. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda(art. 6ust. 1 lit. a  RODO). Podanie danych jest dobrowolne. 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć  

i uroczystości  szkolnych organizowanych przez szkołę, sportowych oraz wykorzystywanie              

tego wizerunku poprzez umieszczenie materiałów  na stronie internetowej szkoły.  

materiałach  promujących szkołę  oraz w lokalnej prasie i telewizji, kronice szkolnej. 

3. Oświadczenie moje ważne jest po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie.       

4. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych  

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Nadarzynie zamieszonymi na stronie internetowej szkoły.   

 

    

 

     

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

    (Podpis kandydata)                                                                      (Podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

             Data wpływu do sekretariatu szkoły 

 

 

Tak         Nie  

  

Tak 


