
Wniosek o przyjęcie do 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Makowie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 (po gimnazjum) 

(Proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

Deklaracja wyboru oddziałów i języków obcych 
 

Uczniowie mogą wybrać maksymalnie dwie klasy. Przy nazwie klasy wpisać należy 1 lub 2 wskazując kolejność wyboru. 

Uwaga!!! W roku szkolnym 2019/2020 powstaną trzy klasy. Głównym kryterium utworzenia klas będzie liczba punktów 
zdobytych przez uczniów starających się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

    

 W liceum wybieram języki obce             1.                                                                          kontynuacja 

                                                                2. 

 

 

 

Ukończona Szkoła  ……………………………………………………………………………………  

Dane osobowe kandydata                                                                  

 Nazwisko                                                                            Imiona    

 PESEL                                                                                Data urodzenia                       

 Adres zamieszkania kandydata      

                

    

                                                                        

Dane rodziców/ opiekunów prawnych kandydata    

(w przypadku kandydata pełnoletniego podać tylko imiona rodziców) 
 

 

 

 

 

 

    

                     

 KLASA POLITECHNICZNA przedmioty rozszerzone:  matematyka  

    fizyka 

 

 
i 

 informatyka 

  
 

    geografia 

(wybierz jedno) 

 język angielski 

(wybierz jedno) 

 

 KLASA MEDYCZNA przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia,  matematyka 

 
KLASA PSYCHOLOGICZNO-
COACHINGOWA 

przedmioty rozszerzone: język polski, język obcy, biologia 

 
KLASA JĘZYKOWO-
PRAWNICZA 

przedmioty rozszerzone:  język polski, język obcy, WOS, elementy historii 

  

            

 

 

         

 

          

 

           X 

 

Miejscowość Kod Poczta 

   

 

Imię matki/prawnej opiekunki Imię ojca/prawnego opiekuna 

  

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

   

 

Nazwisko  

  

 
Nr kontaktowy 

 

 

 Adres miejsca zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania kandydata) 

 

 

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 sob ie 

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.    
 



Do podania załączam        

1.  świadectwo ukończenia gimnazjum 

2.  zaświadczenia z OKE z wynikami egzaminu gimnazjalnego 

3*. orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

4*. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

psychologiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej 

5*.zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 

laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

* (o ile uczeń posiada) 

 

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

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 

       

       Prawdziwość danych zawartych w podaniu stwierdzam podpisem. 

data kandydat opiekunowie/rodzice 

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

 

Telefon sekretariatu liceum (29) 71-71-285 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie 

Mazowieckim, adres: ul. Kopernika 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: lommak@o2.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na 

rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia w związku z realizacją usług na rzecz 

administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńcze oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją niepodania 

danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 


