
 

Nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię ucznia ………………………………………………………………………………………… Imię drugie ucznia  ………………………………………………………………………… 

PESEL             

Data urodzenia …………………………………………………………   Miejsce urodzenia ……..……………………………………………………….………….…….…………… 

Adres zamieszkania   ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...…………..………………   

Kod pocztowy…………………………….……..…….……  poczta ……………….…………………..……………………………………………………………………………..………….…………    

Adres zameldowania (w przypadku gdy jest inny niż zamieszkania) 

ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...…………..……………………………….………………………………… 

Kod pocztowy……………………..………………………  poczta ………………………………………………………………………………………………………….……………..………………… 

Adres e-mail ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………  

Tel. kontaktowy ucznia  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…………………… 
 

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców lub opiekunów: 

 Ojca   

 adres zamieszkania  

 miejsce pracy*  

  tel. kontaktowy  

 e-mail  

 Matki   

 adres zamieszkania  

 miejsce pracy*  

 tel. kontaktowy  

 e-mail  

PODANIE 

Proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego   

im. Królowej Jadwigi w Lublinie w r. szk. 2018/2019 

Wybieram  kontynuację  drugiego języka obcego: 

  język niemiecki  język francuski  język hiszpański  

lub naukę w grupie początkującej                     języka rosyjskiego             

OŚWIADCZENIE 

Na pierwsze półrocze klasy trzeciej gimnazjum  w roku szkolnym 2017/2018  uzyskałem/-am: 

średnią ocen /włącznie  z oceną z religii/ : ……………………oraz ocenę zachowania: ........................................................................................                                                                                                 

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

     podpis Kandydata 

*dane nieobowiązkowe 

………………………................. 

            adnotacje szkoły   
 

Prywatne  
Liceum Ogólnokształcące  

im. Królowej Jadwigi 
 
 

 

 

 

 

 

fotografia 

Kandydata 



 

 

Nazwa ukończonego  gimnazjum   ........................................................................................................................................................................................................................................  

Nazwa gimnazjum  rejonowego ..............................................................................................................................................................................................................................................         

 

WSTĘPNA DEKLARACJA  KANDYDATA 

Deklaruję  wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym  

w bloku humanistycznym 

 

 język polski  historia  wiedza o społeczeństwie 

 
Deklaruję  wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym  

w bloku przyrodniczo-matematycznym 

 
 matematyka  biologia  chemia 
      
 fizyka  geografia   

 
Uczeń, który nie realizuje w zakresie  rozszerzonym  przedmiotu historia, jest obowiązany  realizować 

uzupełniający przedmiot historia i społeczeństwo.  

 

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym  przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, 

jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.  

 

Uczeń realizuje  rozszerzony program z języka angielskiego. 
 

………….……………………………. 
       podpis Kandydata 

DEKLARACJA  

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do Prywatnego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi  spełniającego kryteria rekrutacji jest opłacenie 

wpisowego  w kwocie 650,00 zł.  

W przypadku rezygnacji opłata wpisowa  nie podlega zwrotowi. 

 
Grzegorz Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi z siedzibą przy al. Długosza 8a, 20-054 Lublin jako administrator danych osobowych 

oświadcza, że w przypadku złożenia kwestionariusza dane osobowe w nim zawarte będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych z rekrutacją i realizacją celów statutowych Administratora Danych Osobowych, jak również archiwalnych i 

statystycznych. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i 

okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. 

Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe Administratorowi Danych ma prawo dostępu do treści danych, ich 

poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Umieszczenie w kwestionariuszu danych oraz jego złożenie jest dobrowolne, jednak nieodzowne do realizacji celu rekrutacji. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości przedmiotową informację oraz akceptuję przetwarzanie przez Grzegorza Szymczak 

jako organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie 

oraz przez jednostkę prowadzoną przez niego danych osobowych zawartych w kwestionariuszu. 

*Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora Danych Osobowych informacji na moją skrzynkę pocztową, zgodnie  

z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Lublin, dnia ........................................................                                                    .......................................................................... 
                  podpis Rodzica 

* W przypadku braku zgody należy skreślić 

 

Załączniki do podania: 

 2 aktualne fotografie   

 wykaz ocen uzyskanych za pierwszy 

semestr klasy trzeciej gimnazjum 

 oryginał świadectwa klasy drugiej 

gimnazjum 

 oryginał opinii o dysfunkcji  
/w przypadku posiadania – wydaną przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną/ 

Uzupełnienie dokumentów po zakończeniu roku 

szkolnego do dnia 30  czerwca  2018 r.  

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum  

 oryginał zaświadczenia OKE  o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

 karta zdrowia (odebrana z gimnazjum) 

 umowa o nauczanie dziecka /do pobrania ze strony szkoły/ 
 

 


