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                                                                                                   Dyrektor  
                                                                                                   Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego  
                                                                                                   w Słubicach 
 
 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 
 Liceum 4-letnie 

 
  
Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2021/2022 do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Słubicach do klasy pierwszej: 
 

- preferowane przedmioty (poza językami obcymi) na poziomie rozszerzonym wybrane po klasie 
pierwszej (dane orientacyjne): 
 

1. ……………………………………………………………………….., 

2. ……………………………………………………………………….., 

- język, który uczeń będzie kontynuował na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej*: 

 język angielski  
 język niemiecki  

 
1) Dane osobowe kandydata: 

 
imię……………………………………………………………… drugie imię ……………………………………..…………… 
 
nazwisko ……………………………………………….…… 
 
data urodzenia …………………………………………… miejsce urodzenia ………………………………………… 
 
PESEL  

           
 
Adres zamieszkania: 
 
ulica …………………………………………………………………..……..  nr domu ………….. nr lokalu ……………….  
 
miejscowość ………………………………………………………………… kod pocztowy ………………………………… 
 
poczta ……………………………………..…………….   województwo ………………………………………………….…. 
 
adres e-mail ucznia ……………………………………………………………….. nr telefonu ucznia 
…………..…………………… 
 
Dane rodziców/opiekunów prawnych: 
 
a) imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki……………………………………………………………………..…. 
 
adres e-mail ……………………………………………………………….. nr telefonu 
………………………………………………………. 

*zaznaczyć właściwe 
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Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 
 
ulica …………………………………………………………………..……..  nr domu ………….. nr lokalu ……………….  
 
miejscowość ………………………………………………………………… kod pocztowy ………………………………… 
 
poczta ……………………………………..…………….   województwo ………………………………………………….…. 
 

 

b) imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna…………………………………………………………………..…. 
 
adres e-mail ………………………………………………………………..nr  telefonu 
………………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 
 
ulica …………………………………………………………………..……..  nr domu ………….. nr lokalu ……………….  
 
miejscowość ………………………………………………………………… kod pocztowy ………………………………… 
 
poczta ……………………………………..…………….   województwo ………………………………………………….…. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych                  
w podaniu o przyjęcie do szkoły dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie                 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. – Dz. U. z 2019 r.,                                 
poz. 1781). 

 

           ……………………………                                                             ………..…………………….. 
          miejscowość i data                                                                 podpis rodzica 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka                  
w celach statystycznych, edukacyjnych oraz w sprawach związanych z realizacją statutowych zadań 
szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. – Dz. U.                         
z 2019 r., poz. 1781). 

 

          ……………………………                                                            ………..…………………….. 
          miejscowość i data                                                                  podpis rodzica 
 

 
 
 
 

 
 



3 
 

 
Wypełnia komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 
 

2) Zestawienie uzyskanych punktów: 
 
 

wyniki  
egzaminu ósmoklasisty 

 

język polski   
matematyka  
język obcy  
RAZEM                                       max 100 pkt  

 
świadectwo ukończenia  

szkoły podstawowej 
 

język polski                                  max 18 pkt  
matematyka                                max 18 pkt  
język obcy                                    max 18 pkt  
………….                                         max 18 pkt  

 
inne 

 

ukończenie szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem                                     7 pkt                                  

 

inne osiągnięcie wyszczególnione             
na świadectwie                          max  18 pkt                  

 

wolontariat                                             3 pkt  
 RAZEM                                       max 100 pkt  
 RAZEM                                 max 200 pkt  
 
 
 

3) Przyjęcie do szkoły poza ustalonymi kryteriami …………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

(jeśli tak – wpisać na jakiej podstawie) 
 

4) Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 
postanowiła: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

(przyjąć/nie przyjąć* do klasy pierwszej) 
 
 
 

   ……………………….                                 ……………………….                             ………………………… 
miejscowość, data                               pieczęć szkoły                          przewodniczący komisji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*właściwe zaznaczyć 


