
Data wpływu zgłoszenia Numer nadany przez szkołę 

  

..................................................................... 

imię (imiona) i nazwisko ucznia 

..................................................................... 

..................................................................... 

adres zamieszkania 

 

       -   -                    

dzień          miesiąc            rok 

data urodzenia 

 

 

PESEL 

……………………………… 

 

................................................ 

imiona i nazwiska rodziców 

 

……………………………… 

telefon kontaktowy 

 

................................................. 

adres poczty elektronicznej 

 

Pan  

Tomasz Wysocki  

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II  

w Brodnicy 

 

 

 

      WNIOSEK 

 

 

  Proszę o przyjęcie mnie do III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. 

W bieżącym roku szkolnym  kończę naukę w Gimnazjum nr  ……... w …………………………………………. 

i chciałbym /chciałabym*  kontynuować naukę w klasie (zaznaczyć krzyżykiem tylko jedną klasę) 

 

 

politechnicznej  

 

dziennikarsko - prawniczej 

 

biologiczno - chemicznej  

 

bezpieczeństwa publicznego 

 

 

 

W gimnazjum uczyłem/-łam się następujących języków: 

1. ………………………..................................... 

2. ……………………......................................... 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 



Jeśli będę przyjęty do szkoły, a nie zostanę zakwalifikowany do wybranej klasy,  

wyrażam zgodę na przydział do jednej z następujących klas: 

 

politechnicznej  

dziennikarsko - prawniczej 

biologiczno - chemicznej 

bezpieczeństwa publicznego 

 

 ..........................................................................................                            

 ............................................................... 

         (podpisy rodziców/prawnych opiekunów*)                                                            (podpis ucznia) 

 

Załączniki: 

a) dwa zdjęcia  

b) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia dostarczone do 27.06.2017 r.) 

c) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia dostarczone do 27.06.2017 r.) 

d) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół  nr 1  

w Brodnicy  w związku z procesem rekrutacji oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojej/mojego córki/syna*. 

 

 

                                                                                         ................................................................................ 

                                                                                                    (podpisy rodziców/prawnych opiekunów*) 

Brodnica, dnia ............................................ 
 

 

UWAGA! 

 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 22 maja do 19 czerwca 2017 r. do godziny 15.00  

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 

 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum 

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca 2017 r.  

do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00, 
 

 podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w holu szkoły) listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych - 27 czerwca 2017 r.  godz. 15.30, 

 

 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej do 24 lipca 2017 r. do godz. 15.00, 

 

 podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w holu szkoły) listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych - 25 lipca 2017 r.  godz. 8.00, 

 

 podania przyjmowane będą tylko na drukach ustalonych przez III LO w Brodnicy. 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


