
WNIOSEK  

o przyjęcie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego  

Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szk. 2018/2019 
(prosimy o precyzyjne dane – na podstawie danych we wniosku uzupełniana jest dokumentacja przebiegu nauczania 

 i egzaminu maturalnego) 
 

I. Dane o kandydacie:  

 

Nazwisko.............................................. Imię pierwsze .............................. Imię drugie ................................ 
 

Data urodzenia .......................... Miejsce urodzenia ...................................        .............................................. 
                                                                                          (miejscowość)                                        (województwo urodzenia) 
 

Miejsce stałego zameldowania: ..........................   .........................  …..…..     .…….  …………….…… 

                            (miejscowość)                          (ulica)                  (nr domu)            (kod)                (poczta)                        

 

               

Miejsce zamieszkania :               ..........................    .........................   ………    ……..  ……………….. 

                            (miejscowość)                           (ulica)                  (nr domu)            (kod)                 (poczta) 

 

...........................  .........................    ...........................                 .............................. 
      (województwo)                       (powiat)                               (gmina)                                                        (nr telefonu)                    

II. Dane o rodzicach kandydata: 
 

Matka:...............................................    ...........................................    .............................................................. 
                (imię i nazwisko)                                                   (wykształcenie)                                 (wykonywany zawód) 

............................................................................           ......................................................... ………………………………… 
  (zakład pracy)                                          (nr telefonu komórkowego lub nr tel. do pracy )              (adres e-mail)             

Ojciec:...............................................    ...........................................    .............................................................. 
                   (imię i nazwisko)                                                 (wykształcenie)                         (wykonywany zawód) 

..........................................................................             ............................................................ …………………………………. 
   (zakład pracy)                                            (nr telefonu komórkowego lub nr tel. do pracy )         (adres e-mail)                   

Czy rodzice żyją? matka ......... ojciec ......... Czy rodzice przebywają w kraju? matka  ...........   ojciec …..... 
 

Mieszkam z (rodzicami, prawnymi opiekunami)   ……………… 

Moje Rodzeństwo (proszę podać imię i wiek) ................................................................................................... 

III. Wybieram klasę z następującymi przedmiotami: (zakreślić klasę i przedmioty) 

Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E 

Obowiązkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym 

Język polski  Biologia  Biologia  Matematyka Matematyka - grupa olimpijska 

Historia  Chemia Chemia Fizyka/Geografia Fizyka 

Dodatkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym /jeden do wyboru/ 

WOS 

Matematyka  

Matematyka 

Informatyka 

Chemia 

Geografia 
Fizyka 

Geografia 

Matematyka Informatyka 

 

IV. Informacje dotyczące języków obcych (wpisz informacje do tabeli): 
 

 Języki obce, których uczyłam/łem się J. angielski J. niemiecki J. francuski J. włoski J. hiszpański 

 ile lat      
 

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze poszerzonym (4 godziny tygodniowo). Realizację poziomu 

rozszerzonego zapewniamy w grupach A1–A6. Kwalifikacja do grup odbywa się na podstawie testów językowych. 
 

Jako drugi język obcy, wybieram  (proszę zakreślić wybrany  język i poziom nauczania): 
 

 J. niemiecki J. francuski J. włoski J. hiszpański 

  

od podstaw / kontynuacja 
 

 

kontynuacja 
 

 

kontynuacja  
 

od podstaw /kontynuacja  
 

PESEL:              



  Przystępuję do testu z języka angielskiego i języka …………………………………. 
(test z drugiego języka obcego jest obowiązkowy dla tych, którzy uczyli się go w gimnazjum) 

 

V. Twoje Gimnazjum 
– Twój rejon według adresu zamieszkania 

(podaj nazwę, numer, dokładny adres) 

Parafia, do której należysz 

  

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………..… 

 
 

VI. Dodatkowe informacje: 

 Mam rodzeństwo w szkołach sióstr prezentek TAK NIE 

 Rodzic jest pracownikiem szkół sióstr prezentek TAK NIE 

 Mam orzeczenie lub opinię poradni pp TAK NIE 
 

VII. Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z organizacją i dokumentowaniem procesu  nauczania zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. Znam katolicki charakter szkoły i akceptuję jej program wychowawczy. 
 

 

   ......................................                         ......................................                         ....................................... 
     (podpis Kandydata do szkoły)                                            (podpis Matki )                                                                    (podpis Ojca) 

         

Karta motywacyjna – załącznik do wniosku o przyjęcie do szkoły 
(prosimy o krótkie wypowiedzi) 

 

Część I. – wypełnia kandydat do Szkoły 
1. Napisz, dlaczego chcesz uczyć się w szkole katolickiej? 

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

2. Jakie są Twoje oczekiwania związane z charakterem szkoły, którą wybierasz? 

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

3. Jakie tradycje, praktyki lub zwyczaje związane z przynależnością do wspólnoty Kościoła są obecne w Twojej rodzinie?  

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

4. Czy należałaś/łeś lub należysz do grup i stowarzyszeń religijnych: np. Ruch Światło Życie, KSM, Liturgiczna Służba 

Ołtarza, Róża Różańcowa, schola lub chór parafialny, Ruch Focolare, Caritas, itp.)? Podkreśl nazwę i napisz: od kiedy 

należysz i co daje Ci ta przynależność? 

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

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

5. Jakie zasady wychowawcze i  przepisy regulaminu powinny, według Ciebie, obowiązywać w szkole? 

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

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

 

6. Przedstaw swoje zainteresowania przedmiotami szkolnymi, artystycznymi, sportem. 

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

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

7. Jeśli uzyskałeś tytuł laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu kuratoryjnego, wpisz przedmiot: 

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

8. Napisz, jakie inne osiągnięcia uzyskałeś w ciągu ostatnich trzech lat? (nie potwierdzone dyplomem, ale dla Ciebie ważne) 

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

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

 

 Część II. – wypełniają Rodzice kandydata do Szkoły. 
9. Proszę podać Państwa motywację dotyczącą wyboru szkoły katolickiej. 

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

10.  Proszę podkreślić lub wpisać nazwę grupy lub stowarzyszenia religijnego, do którego Państwo należą,     

 np. Ruch Domowy Kościół, Focolare, Akcja Katolicka, Opus Dei, Róża Różańcowa, Rada Parafialna, inne grupy lub 

formy zaangażowania w życie Parafii? 

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

 

Miejscowość: …………………………………                                       Data: ……………………………  

 

Podpisy: 

             Kandydata do szkoły: ……………….……….        Matki: …….………………….       Ojca: ...…………….…….……... 
 


