
 

Wstąp tu, aby dojrzał twój duch, umysł i ciało. Odejdź, by dobrze służyć Bogu, ojczyźnie, 
bliźniemu. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA 

DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.   

 

Wybieram (wybrane podkreślić): 

 profil biznesowy z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, j. angielski  

z elementami słownictwa biznesowego oraz ekonomią w praktyce 

lub profil medyczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia / matematyka, j. angielski. 

Poziom dotychczasowej znajomości języka angielskiego: 

 podstawowy 

rozszerzony 

Jako drugi język obcy wybieram: 

język niemiecki  

język rosyjski  

 

INFORMACJE O UCZNIU  

 

1. Nazwisko i imiona      ………………………………………………………………….  

 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………...………………………… 

 

3. Obywatelstwo ……………………………………………………………….  

 

4. Nr tel. ucznia …………………………… e-mail ………. ………………….………..………… 

 

5. Dokładny adres zamieszkania: …………………………………………………………....…… 

 

6. Dokładny adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):  

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

7. Imię i nazwisko matki ...............................................ojca …….. .................................................... 

 

8. Nr telefonu matki ......................................................ojca  .............................................................. 

 

9. E-mail matki .............................................................ojca  ............................................................... 

 

10. Dotychczasowe zaangażowanie w życie religijne Kościoła kandydata (ruchy religijne, grupy    

modlitewne, służba liturgiczna) oraz działalność w zajęciach 



pozaszkolnych:……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Zainteresowania, osiągnięcia, sukcesy ucznia w zakresie edukacji i sportu 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Motywy wyboru Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piszu:  

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

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Pisz, dn. …………………………..     

                                                                                                    .…………………………………             
podpis ucznia 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA  

 1. Ja,....................................................................................... oświadczam, że jestem świadomy,  

 że szkoła, którą wybieram ma charakter katolicki i akceptuję go.   

 

2. Zobowiązuję się do uczestnictwa w przeżywaniu roku liturgicznego w społeczności szkolnej, 

uroczystościach szkolnych, nauce religii oraz rekolekcjach i innych spotkaniach o charakterze 

formacyjnym w czasie roku szkolnego.  

3. Zajęcia rozpoczynają się o 7.50 modlitwą całej społeczności szkolnej. 

 

 

 

 

Pisz, dnia............................                                                                   ………………………………… 

  podpis ucznia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest placówka niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i 

koedukacyjną. Charakter naszej szkoły opiera się na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata, integralnej 

formacji osoby w trzech wymiarach: duchowym, intelektualnym i fizycznym, współpracy rodziców, 

nauczycieli i uczniów, zaangażowaniu w systematyczną formację i chrześcijański styl życia propagowany 

przez Kościół Katolicki. 

 

 

1. Czy akceptują Państwo wychowanie opierające się na etyce chrześcijańskiej proponowane przez naszą  

szkołę?  

 

 TAK     NIE  

 

2. Czy zobowiązują się Państwo do współpracy w dziele wychowania religijnego, jakie proponuje nasza 

szkoła, a w szczególności:  

 

a) do umożliwienia dziecku uczestniczenia w nabożeństwach wspólnoty szkolnej w czasie świąt 

liturgicznych i uroczystości?  

 

 TAK     NIE  

 

b) do udziału, w miarę możliwości, w rekolekcjach i formacji oferowanej rodzicom w szkole?  

 

TAK     NIE 

 

 

3. Czy zobowiązują się Państwo do pokrycia szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko, 

jednocześnie przyjmując do wiadomości, że nie wolno dziecku przynosić do szkoły przedmiotów 

niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu? 

 

TAK    NIE 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Oświadczam, że posiadam wiedzę na temat statusu szkoły w sieci szkół i placówek oświatowych, tj. że 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową o uprawnieniach 

szkoły publicznej, prowadzoną przez organ inny niż właściwa jednostka samorządu terytorialnego, tj. przez 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu. 

Jestem świadomy, że szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania oraz gwarantuje siatkę (ilość) godzin 

wykraczającą poza ramowe plany nauczania obowiązujące dla liceum. W tym celu szkoła oraz organ 

prowadzący organizuje dodatkowe godziny dydaktyczne dla uczniów, które NIE SĄ sfinansowane ze środków 

pochodzących z otrzymanej przez szkołę subwencji oświatowej, lecz ze środków wpłacanych systematycznie 

przez Rodziców/Opiekunów na edukacyjne cele statutowe.  

Wysokość opłaty wnoszonej na edukacyjne cele statutowe może ulec podwyższeniu o 10% w stosunku rocznym 

w przypadku zmiany opłat zewnętrznych uiszczanych przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące, (media, 

dzierżawa, środki czystości itp.),  



O podwyższeniu opłaty na edukacyjne cele statutowe, szkoła zobowiązana jest powiadomić Rodzica/Opiekuna 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail / e-dziennika, co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem 

płatności kolejnej raty opłaty. 

Opłata wnoszona przez rodziców na edukacyjne cele statutowe będzie podlegało corocznej waloryzacji na 

podstawie zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS na dzień 1 

stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Waloryzacja zostanie dokonana wg stanu na dzień 01.09 każdego 

nowo rozpoczętego roku szkolnego. O waloryzacji opłaty Rodzi/Opiekun prawny zawiadomiony zostanie 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Nowa wysokość opłaty będzie obowiązywała od następnego 

miesiąca po doręczeniu Rodzicowi/Opiekunowi stosownego wyliczenia jej nowej wysokości.  

O podwyższeniu opłaty na edukacyjne cele statutowe, szkoła zobowiązana jest powiadomić Rodzica/Opiekuna 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail / e-dziennika, co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem 

płatności kolejnej raty opłaty. 

Opłaty wnoszone na konto Stowarzyszenia do 15 dnia każdego miesiąca. 

Brak regularnych wpłat (zaległość powyżej 3 miesięcy) i brak reakcji na przesłane wezwania do zapłaty 

skutkować może skreśleniem z listy uczniów z dniem 31 sierpnia (koniec roku szkolnego). 

Tym samym zobowiązuję się do dokonywania systematycznych wpłat na cele edukacyjne w ustalonej 

przez Organ prowadzący wysokości, przez okres edukacji mojego dziecka w szkole.  

 

Znam treść oświadczenia i akceptuję je. 

 

 
 

………………………………………………………….                                         ……………………………………………………………………. 
          data podpis ojca / prawnego opiekuna                                                                                 data    podpis matki / prawnego opiekuna 

 
 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1. administratorem danych osobowych uczniów jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu ; 

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia   

   7.09.1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn, 27.04. 2016;   

3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;   

4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;   

5. każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub      odwołania uprzednio 

udzielonej zgody; 

6. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym (wg. przepisów oświatowych), ale nie będą przekazywane do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych;   

7. Z dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem      Parlamentu Europejskiego i 

Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   

    (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Pouczenie:  

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających dane zapisane w podaniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu do celów związanych z rekrutacją 

do szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 

 

 

………………………………………………………….                                         ……………………………………………………………………. 
          data  podpis ojca / prawnego opiekuna                                                                                        data podpis matki / prawnego opiekuna 
 


