
 

PODANIE  

o przyjęcie  do  Katolickiego  

Liceum Ogólnokształcącego  

           
                                                                                                                 PESEL 

 

 

Dyrektor 
Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego 

im. św. Franciszka z Asyżu  

59-220  LEGNICA 

ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1 

www.klo.franciszkanie.pl  

klo-legnica@franciszkanie.pl 

76.7244214        
 

 

I.  Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imiona, nazwisko:  .............................................................................................................................  

Imiona i nazwiska  rodziców/opiekunów:  ........................................................................................  

Data i miejsce urodzenia:  .................................................................................................................  
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość) 

Adres  zamieszkania:  ........................................................................................................................  
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo) 

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

 

Telefony kontaktowe – rodziców i własny, e-mail  …………………………........................  

   

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

II.  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
      Proszę zaznaczyć, które przedmioty bardziej lubisz i wybierasz; można zaznaczyć obydwa:  

                               humanistyczne    

                               przedmioty ścisłe           

                                   

Klasa, profil, kierunek   (Wyboru przedmiotów możesz dokonać w późniejszym czasie): 

matematyczny, fizyczny, informatyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, lingwistyczny, 

historyczny, inny – proszę wpisać, jaki  

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

 

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

 

Wybieram języki obce:    

                        1. .....................................................................................................................    
                                                                (kontynuacja z gimnazjum/szkoły podstawowej)                                           

               

                        2. ........................................................   (można wybrać: ang., niem., franc., wł., ros., hiszp.)  

 

 

 

 

http://www.klo.franciszkanie.pl/
mailto:klo-legnica@franciszkanie.pl


 

III.  Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej.  
 

1. ........................................................................................................................................................  
(pełna nazwa szkoły, miejscowość) 
 

2. ........................................................................................................................................................  
(pełna nazwa szkoły, miejscowość) 
 

 

     

IV. (Wpis nieobowiązkowy) Uwagi, jakie chcieliby dodać rodzice, wychowawcy i inni:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

Możesz wpisać swoje oczekiwania, zainteresowania, ulubione przedmioty, uzdolnienia, 
osiągnięcia (- w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka są bardzo liczne kółka zainteresowań, które 

powstają zgodnie ze zgłoszeniami uczniów, m.in. artystyczne /teatr, muzyka, sztuka/,  przedmiotowe, 
lingwistyczne, dziennikarskie, ekologiczne, sportowe i inne)     

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

........................................................ 
(podpis ucznia) 

 
 

 
2. Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni. 

Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się i wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez wskazane 

szkoły danych osobowych ..........................................................................       w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia rekrutacji  do liceum. 

 

 .................................................................   
           (podpis kandydata)                                                                                                      

 
 .................................................................  podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 (miejscowość, data)             

 

 

 

 

                                                                                         

 



V. Załączniki: 

1.  Kopia świadectwa ukończenia szkoły  □ 
2.  Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego □ 
3. Trzy fotografie □ 
4. Karta zdrowia □ 

            5. Podanie o przyznanie miejsca w internacie □ 
            6. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej                      □ 
            7.Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe  

                (laureaci, finaliści konkursów lub olimpiad przedmiotowych) □ 
            8. Opinie wychowawcy, trenera lub jeszcze inne  □ 

                  9.  Do internatu: skrócony odpis aktu urodzenia z USC i zaświadczenie      

                       o stałym zameldowaniu □ 
Wypełnia szkoła 

VI. Wyniki rekrutacji 

  Liczba uzyskanych 
punktów: 

 egzamin – część I humanistyczna     

 egzamin – część II matematyczno - przyrodnicza     

 egzamin – część III językowa     

 suma punktów za oceny na świadectwie klasy III        

z czterech przedmiotów branych pod uwagę podczas 

rekrutacji do danej szkoły 

    

 suma punktów za inne osiągnięcia     

     

Suma uzyskanych punktów 

   

 

Zastosowano preferencje:  .............................................................................................................................................................. ......... 

VII. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  postanowiła  przyjąć / nie przyjąć* ucznia 

 

 

 

 

 ..............................................   .....................................  ...............................................  
    (pieczęć szkoły)                                                (pieczęć i podpis dyrektora)                                                          (data)  

W przypadku negatywnej decyzji lub rezygnacji ucznia  przekazuje się dokumentację: 
 

 
 .................................................................   ...........................................................................  
        (data i podpis osoby wydającej dokumenty)                                                                     (czytelny podpis osoby odbierającej)    


