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WNIOSEK  

O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW  

 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

1. Dane osobowe kandydata 
 

PESEL            

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 

Nazwisko   

Imię  Drugie imię  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

 

2. Dane teleadresowe kandydata 
 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  

 

3. Dane osobowe i teleadresowe rodziców/opiekunów prawnych kandydata 
 

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun – zaznaczyć 

właściwe: 

Rodzic Opiekun 

prawny 

Nie udzielił 

informacji 

Nie żyje Mieszka za 

granicą 

Nazwisko   

Imię  Drugie imię  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail 
 

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  
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DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun – zaznaczyć 

właściwe: 
Rodzic 

Opiekun 

prawny 

Nie udzielił 

informacji 

Nie żyje Mieszka za 

granicą 

Nazwisko  

Imię  Drugie imię  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail 
 

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/nr mieszkania  

Kod pocztowy  Poczta  
 

 

4. Ukończona szkoła 

Pełna nazwa gimnazjum 

 

Adres gimnazjum (ulica, miejscowość, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo) 

 

 

 

 

 
 

 

5.  KOSTKA jest dla Ciebie szkołą ___________________ wyboru (pierwszego, drugiego, trzeciego, ….). 

6. Wskaż (w kratkach poniżej) według preferencji wybrany profil klasy w kolejności: od 1 – najbardziej 

oczekiwaną do 4 – najmniej oczekiwaną dla siebie: 

 

Matematyczno-

informatyczno-

fotoniczny 

  
Biologiczno-

chemiczny 
  Humanistyczny   Geopolityczny 

 

7. Język obcy, którego kandydat uczył się w gimnazjum: 
 

Język wiodący  Język drugi  

 

8. Specjalne osiągnięcia  (jak na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami punktacji): 

Szczególne osiągnięcia wymienione na  świadectwie 

ukończenia gimnazjum - pełne nazwy konkursów, 

zawodów, olimpiad: 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 

rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu: 
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9. Co zadecydowało,  że wybrałeś/-aś KOSTKĘ Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. 

Stanisława Kostki? (krótko opisz): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Opisz w kilku zdaniach co sprawiło, że wybrałeś/aś  klasę o takim profilu. Warto tutaj podzielić się 

swoimi zainteresowaniami, dotychczasowymi osiągnięciami np. w konkursach, przynależnością do 

stowarzyszeń, grup formacyjnych, zespołów itp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dodatkowe informacje o kandydacie 
 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź - Zaznaczenie odpowiedzi TAK  przy poniższych kryteriach wymaga załączenia 

do wniosków dokumentów potwierdzających ich spełnianie: 
 

Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia. Wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.  

TAK NIE 

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci). Wymagane 

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna/osoby sprawującej pieczę zastępczą.  

TAK NIE 

Niepełnosprawność kandydata. Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948).  

TAK NIE 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności rodzica kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)  

TAK NIE 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności rodzica kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)  

TAK NIE 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2046 i 1948)  

TAK NIE 
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Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. Wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  

TAK NIE 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 697)  

TAK NIE 

 

Pouczenie:  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 14 grudnia 2016 r.  

2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata dodatkowych 

kryteriów, oznacza to jednak nieuwzględnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniach załączonych do wniosku, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w pkt. 7, 8, 9, 10 wniosku przez 

KOSTKĘ Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie z siedzibą przy 

ulicy Spółdzielców 5, 30-682 Kraków w celu przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

3. Przyjąłem do wiadomości, że powyższą zgodę mogę odwołać w każdym czasie. 

4. Przyjąłem do wiadomości, że podanie danych w pozostałym zakresie jest obowiązkowe. 
 

 

              __________________________              ____________________________________________  
                                     miejscowość, data                                                                podpis rodziców/opiekunów prawnych       

 

1. Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka na listach uczniów wywieszonych 

na tablicy ogłoszeń szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgody, aby moje dziecko uczęszczało na lekcje religii (zaznaczyć właściwe).  

3. Dostarczę zestaw dokumentów jako załączniki do wniosku (świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej, 

zaświadczenie OKE oraz inne zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia). 

 

 

 

              __________________________              ____________________________________________  
                                     miejscowość, data                                                                podpis rodziców/opiekunów prawnych        

 
 

1. Zobowiązuję się do czynnego zaangażowania w życie szkoły. 

2. Jest mi znany jezuicki charakter szkoły i akceptuję go.  

 

 

 

 

_______________________              ______________________________________ _________________ 
               miejscowość, data                                                    podpis rodziców/opiekunów prawnych                                 podpis kandydata           


