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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 

CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA KANDYDAT DO LICEUM) 

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imię(imiona) Nazwisko 

Data urodzenia 
dzień miesiąc rok 

DANE RODZICÓW – OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

MATKA / OPIEKUN PRAWNY OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY 

Imię (imiona) Imię (imiona) 

Nazwisko Nazwisko 

Telefon Telefon 

ADRES DO KORESPONDENCJI – DO KONTAKTU 

MATKA / OPIEKUN PRAWNY OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY 

kod pocztowy, miejscowość kod pocztowy, miejscowość 

ulica, numer domu, numer lokalu ulica, numer domu, numer lokalu 

WYBÓR KLASY 

KLASA ROZSZERZENIA 

☐ ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 
☐ j. angielski, geografia, matematyka, 
☐ j. angielski, geografia 

☐ POLICYJNA 

j. angielski, wiedza o społeczeństwie, 
 geografia lub historia 
☐ historia 
☐ geografia 

DRUGI JĘZYK NOWOŻYTNY  

☐ j. niemiecki (kontynuacja ze szkoły 
podstawowej) 

☐ j. włoski (od podstaw)-dla kandydatów, którzy 
uczyli się innego języka 
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NAZWA I ADRES SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I SPORTOWE, AKTYWNOŚCI SPOŁECZNE 

 
 

UZASADNIENIE PRZYJĘCIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

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

 

 podpis kandydata 

 

CZĘŚĆ B (OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami rekrutacji dostępnymi w sekretariacie szkoły oraz na 
stronie internetowej pod adresem www.szkolakadetow.pl . 

2. Oświadczam, że w stosunku do mojego syna / córki / podopiecznej / podopiecznego nie stosowano 
prawem określonych środków wychowawczych lub poprawczych przewidzianych w ustawie z dnia 
26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz nie toczy się żadne postępowanie mające 
na celu ustalenie faktu popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji 1.  

3. Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym  dane są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym. Jestem Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

4. Zobowiązuje się w momencie przyjęcia mojego dziecka do Liceum Ogólnokształcącego                         
im. T. Kościuszki  Studium Przedsiębiorczości „MAGO” do opłacania czesnego określonego w zasadach 
rekrutacji. 

5. W przypadku wycofania wniosku o przyjęcie do liceum lub nie przyjęcia do szkoły dane zostaną 
zwrócone rodzicowi (opiekunowi prawnemu) – na wniosek, a w  przypadku braku takiego wniosku 
zostaną usunięte w terminie do 31 sierpnia roku w którym został złożony wniosek o przyjęcie do 
szkoły. 

1  - w przypadku, braku spełnienia skreślić punkt, dodatkowo należy obowiązkowo złożyć oświadczenie o postępowaniu w sprawach 
nieletnich  (dokument 21M-OPWN-Oświadczenie o postępowaniu w sprawach nieletnich). 

http://www.szkolakadetow.pl/
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data oraz podpis matki (opiekuna prawnego) data oraz podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 

CZĘŚĆ C (WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL LO KOŚCIUSZKI) 

Data złożenia formularza:  

Data przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  

UWAGI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CZĘŚĆ D ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA (WYPEŁNIA SEKRETARIAT LO KOŚCIUSZKI) 

☐  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
☐  Oświadczenie o postępowaniu w sprawach nieletnich (o ile dotyczy – skreślono punkt 2.) 
 

 data i podpis przedstawiciela szkoły 
 

 


