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 Wniosek o przyjęcie  do 

 

 

Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Resku 
  

 

KANDYDAT: 

1. Imię (imiona) i nazwisko…………………………………………………………………….. 

2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………... 

3. Nazwisko i imiona rodziców (prawnych opiekunów)………………………………….......... 

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

4. Adres stałego zamieszkania…………………………………………………......................... 

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

/miejscowość – kod/ 

5. PESEL     …  … … … … … … … … … … 

6. Telefon kontaktowy  rodziców /prawnych opiekunów  ……………………………… 

7. Do wniosku należy załączyć: 

 3 zdjęcia  

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (wg terminarza) 

 zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty (wg terminarza) 

 kartę zdrowia  

*8. Wybieram przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

a.  od klasy I -  przedmiot 1 –  ……………………………………….                                         

            - przedmiot 2 -  ………………………………………. 

b. od klasy II – przedmiot 3 - ……………………………………….        

9.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Zespół 

Szkół w Resku dla potrzeb niezbędnych w celu rekrutacji do szkoły  w roku szkolnym 

2021/2022 

 

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

     miejscowość, data       /podpis ucznia/                                 podpis rodzica 

                                                                                                                         /prawnego opiekuna/ 
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 Uczniowie realizują przedmioty w zakresie podstawowym i trzy przedmioty                           

w zakresie rozszerzonym.  

 We wniosku wskazują dwa przedmioty, które będą realizować w zakresie 

rozszerzonym  od klasy I,  jeden przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym  od 

klasy II.                                                                                                                              

W Liceum im.  K. K. Baczyńskiego uczeń wybiera przedmioty wg tabeli: 

 

przedmiot 1 

realizuje od klasy 1. 

przedmiot 2 

realizuje od klasy 1. 

przedmiot 3 

realizuje od klasy 2. 

 

 
 

 

język angielski 
 

 
 

 

 

 

matematyka 
  

lub 

 

język polski 
 

 

biologia  
lub 

geografia 
lub 

historia 
lub 

chemia 
lub 

fizyka 

 

W klasie pierwszej uczniowie mogą dokonać zmiany przedmiotu realizowanego w zakresie 

rozszerzonym od klasy II 

 

 


