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Brwinów, dnia  .........................................   2018 roku  
 
 

WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA  

W  BRWINOWIE   
 
 

1. ............................................................................. 
 nazwisko i imiona kandydata - pismem drukowanym 

 
 

2. ……..………..………………………………………. 
data urodzenia 

 
 

3. …………………………………………….………… 
imiona i nazwiska rodziców 

 
 

4. .......................................................................................................... 
           adres zamieszkania  rodziców i kandydata oraz gmina 

 
 

5. ............................................................................. 
adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców 

 
 

 
6. WSKAZANIE WYBRANEGO ODDZIAŁU (KLASY) 

 
 
KAŻDY  UCZEŃ  BĘDZIE  REALIZOWAŁ  3  PRZEDMIOTY  W  ZAKRESIE ROZSZERZONYM 
 
W przypadku nie utworzenia się klasy wybranej  przeze mnie*  : 
a)  wybieram  klasę  utworzoną   □  
b) nie wybieram żadnej   □ 

 
⃰ zaznacz deklarowany wybór 

 
 

P E S E L       
           

 
klasa Przedmioty rozszerzone 

Wybieram klasę 
proszę zaznaczyć 
znakiem „X”  przy 
wybranej klasie 

 I a 
pedagogiczno-

społeczna 

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony – język angielski 
do wyboru od kl II dwa przedmioty spośród : biologia, język 
polski, WOS 

 

 I b 
mundurowa 
( bezpieczeństwa     
wewnętrznego) 

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony – język angielski 
do wyboru od kl II dwa przedmioty spośród : geografia, 
historia, WOS 

 

           Zespół Szkół Ogólnokształcących   
             Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza  
             w Brwinowie 
             05-840 Brwinów  ul. Żwirowa 16  
             tel: 22 729 63 47   tel/fax: 22 729 74 66 
           e-mail: iwaszkiewiczlo@wp.pl        www.loiwaszkiewicz.pl 

 



 Strona 2 z 2 

 
7. Języki obce, których chciał(a) bym się uczyć: 

Pierwszy język obcy 
(kontynuacja) 

Drugi język obcy ⃰

Język angielski 
X 

 

          Język niemiecki 

□ 
Język rosyjski 

            □ 
⃰proszę zaznaczyć właściwy język ( grupa językowa powinna liczyć minimum 12 osób) 

 
 

8. Ukończone gimnazjum ( podać nazwę i miejscowość)…………………………………………… 
 

9. Syn/Córka będzie uczęszczał/a  na zajęcia z:  
 

- religii / etyki □ 
 

- wychowania do życia w rodzinie  □ 
  
Brak zaznaczenia w okienku ( puste okienko ) oznacza brak zgody na uczęszczanie ucznia na 
zajęcia: religii/etyki, wychowanie do życia w rodzinie 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA I JEGO RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ 
 
Oświadczam, że znane są mi ”Zasady rekrutacji” do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Brwinowie: oferta szkoły, wymagane dokumenty, zasady punktacji, tryb i terminarz 
rekrutacji. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby szkoły związane z procedurą 
rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do Liceum odnoszących się również do działalności dydaktycznej i 
wychowawczej szkoły oraz ogłaszanie wyników na stronach internetowych szkoły i na tablicach 
wewnątrzszkolnych z wykorzystaniem potrzebnych danych. 
 
 
 

.....................................................................  ................................................................................ 
Podpis kandydata     Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 
 
 
DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: 
 
• 2 zdjęcia (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) 

• poświadczone kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, a po zakwalifikowaniu oryginały tych dokumentów – w terminie określonym w zasadach rekrutacji 
ponadto (należy wypisać te dokumenty i zaświadczenia, które kandydat posiada, a które mają wpływ na postępowanie 
rekrutacyjne, również zaświadczenie o dysleksji jeśli, takie kandydat otrzymał z poradni psychologiczno - pedagogicznej): 
 

• ..................................................................................................................................................... 

 

 

                                                                                                                        

 podpis pracownika. sekretariatu LO    …………………………………………………………………….                   


