
Podanie  

Proszę o przyjęcie do 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 

 

1. Nazwisko                                                                            PESEL 

    Imiona      pierwsze                                                                             drugie   

2. Data i miejsce urodzenia                       

3. Imiona rodziców       ojca                                                                             matki  

4. Imię i nazwisko prawnych opiekunów1 

aaaa 

5. Adres zamieszkania   poczta                                                                                            kod pocztowy 

miejscowość                                                                       ulica                                                            nr domu              nr mieszkania 

tel. domowy 

tel. pracy lub kom. ojca                                                                            tel. pracy lub kom. matki 

6. Ukończenie gimnazjum   nazwa szkoły 

miejscowość                                                                            woj. 

7. W gimnazjum uczyłem się języków obcych   

1.                                                   na poziomie 

2.                                                   na poziomie 

8. W liceum wybieram języki obce2             1.                                                                          kontynuacja 

                                                                    2. 

9. Wybór klasy.  

Uczniowie mogą wybrać max trzy klasy. Przy nazwie klasy wpisać należy 1, 2, 3 wskazując kolejność wyboru.    

                                                 
1
 wypełnić w przypadku rodziny zastępczej 

2
 należy zapoznać się z informacją o nauczaniu języków obcych 

 KLASA POLITECHNICZNA przedmioty rozszerzone:  matematyka, fizyka,  
 informatyka  

(wybierz jedno) 
 język angielski 

 KLASA MEDYCZNA przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia,  matematyka 

 KLASA JĘZYKOWO-PRAWNICZA przedmioty rozszerzone:  język polski, język obcy I, język obcy II,  WOS, elementy historii 

 KLASA EUROPEJSKA przedmioty rozszerzone:  matematyka, geografia,  
 informatyka  

(wybierz jedno) 
 język angielski 

 KLASA SPORTOWA przedmioty rozszerzone:  biologia, język obcy I, język obcy II, wychowanie fizyczne 

 KLASA MUNDUROWA 

przedmioty rozszerzone:  matematyka, język obcy, 
zajęcia przygotowujące do egzaminów wstępnych  
do szkół mundurowych 

 fizyka  
 (wybierz jedno) 

 chemia 

 KLASA MEDIALNO-DZIENNIKARSKA 
przedmioty rozszerzone:  język polski, język obcy I, język obcy II,  WOS, warsztaty 
dziennikarskie, wiedza o filmie, edukacja filmowa 
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10. Do podania załączam        

1.  trzy zdjęcia podpisane na odwrocie 

2.  świadectwo ukończenia gimnazjum 

3.  zaświadczenia z OKE z wynikami egzaminu gimnazjalnego 

4*. orzeczenie o niepełnosprawności 

5*. aktualną opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)  

6*. zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej 

7*. zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego 

8*  karta indywidualnych potrzeb ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną 

9*  .…………………………………………………………… 

* (o ile uczeń posiada) 

 

11. Oświadczam, że znane są mi zasady przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie-  

      Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb szkoły w sposób              

      zwyczajowo przyjęty. 

       

       Prawdziwość danych zawartych w podaniu stwierdzam podpisem. 

 

data kandydat opiekunowie/rodzice 

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

 

Telefon sekretariatu liceum (29) 71-71-285 

 

 

 

INFORMACJA  NA TEMAT NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 

- Uczniowie obowiązkowo uczą się dwóch obcych języków nowożytnych (do wyboru język angielski, 

niemiecki, rosyjski). 

- W przypadku, jeżeli w klasie nie zbierze się wystarczająca liczba uczniów do utworzenia grupy 

językowej, szkoła zastrzega sobie prawo do narzucenia drugiego języka ze względów organizacyjnych. 

- Uczniowie mogą uczyć się dodatkowo języka łacińskiego. 

- Poziom nauki języka obcego będzie określony po teście diagnozującym umiejętności uczniów w danej 

klasie.    

 KLASA LINGWISTYCZNA 
przedmioty rozszerzone:  język polski, język obcy I, język obcy II, łacina, geografia,  
wymiana młodzieży niemiecko-polskiej  


