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WNIOSEK KANDYDATA 

DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie 
 
 

Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko 
 

Imię/imiona 

(zgodne z aktem urodzenia) 

 

Data i miejsce urodzenia data 
 

miejsce 
 

Numer PESEL 
 

 
Adres zameldowania 

ulica 
 numer 

domu 

 numer 

mieszkania 

 

miejscowość 
 

kod 
 

gmina 
 

 

Adres zamieszkania 

(jeśli jest inny niż adres zameldowania) 

ulica 
 numer 

domu 

 numer 

mieszkania 

 

miejscowość 
 

kod 
 

gmina 
 

 

Numery telefonów 
komórkowy 

XXX-YYY-ZZZ 

 domowy 

z kierunkowym 

KK XXX-YY-ZZ 

 

 
Szkoła Podstawowa 

pełna 

nazwa 

 

adres 
 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Matka / opiekunka prawna 
 komórkowy 

XXX-YYY-ZZZ 

 

Ojciec / opiekun prawny 
 komórkowy 

XXX-YYY-ZZZ 

 

Adres e-mail 
 

 

WSKAZANIE WYBRANEGO ODDZIAŁU (KLASY) - można wskazać tylko jedną klasę 
 

Oddział (Klasa) Przedmioty rozszerzone Drugi języki do wyboru 

* A 

 język polski 

 historia 

 język angielski 

     język francuski** 

     język niemiecki** 

     język rosyjski** 

* B 

 matematyka 

 geografia 

 język angielski 

* C 

 biologia 

 chemia 

 język angielski 

* D 

 biologia 

 geografia 

 język angielski 

* przy właściwym wyborze proszę postawić „” – można wskazać tylko jedną klasę. 

** przy właściwym wyborze proszę postawić „” – można wskazać tylko jeden drugi język obcy nowożytny. 
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 Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
 

 

 

1. 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków  

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r., poz.983) 

niniejszym wyrażam życzenie, aby mój syn/moja córka uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach: 

 religii i etyki*** 

 religii*** 

 etyki*** 

 rezygnuję z zajęć religii i etyki*** 

*** przy właściwym wyborze proszę postawić „” 

 

2. 

Deklaruję  

 chęć udziału mojego syna/mojej córki w zajęciach wychowania do życia w rodzinie**** 

 brak chęci udziału mojego syna/mojej córki w zajęciach wychowania do życia w rodzinie**** 

**** przy właściwym wyborze proszę postawić „” 

 
3. 

Oświadczam, że znane są mi zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie: 

oferta szkoły, wymagane dokumenty, zasady punktacji, tryb i terminarz rekrutacji. 

4. Oświadczam, że znana jest nam decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadpodstawowej. 

 
5. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 
6. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych - 

proces rekrutacji. 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego  

im. Tomasza Zana, ul. Daszyńskiego, 05-800 Pruszków. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej 

oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 

Informacje na temat kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych jak również przyjętych/nieprzyjętych nie będą udzielane 

telefonicznie. 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis kandydata 

 
 

Załączniki: 

 kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w terminie określonym w zasadach 

rekrutacji, 

 dokumenty i zaświadczenia, które mają wpływ na postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne, w terminie określonym w zasadach rekrutacji, 

 oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w terminie określonym w zasadach 

rekrutacji, 

 2 zdjęcia (opisane na odwrocie: imię nazwisko, numer PESEL) - po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły. 

https://www.zan.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2019/12/STATUT-z-dnia-10.09.2019.pdf
https://www.zan.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2020/06/KLAUZULA-INFORMACYJNA-DLA-UCZNI%C3%93W-I-RODZIC%C3%93W_OPIEKUN%C3%93W-PRAWNYCH-%E2%80%93-PROCES-REKRUTACJI.pdf
https://www.zan.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2020/06/KLAUZULA-INFORMACYJNA-DLA-UCZNI%C3%93W-I-RODZIC%C3%93W_OPIEKUN%C3%93W-PRAWNYCH-%E2%80%93-PROCES-REKRUTACJI.pdf

