
Jędrzejów, dn. ................................ 

Wniosek do Dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Reja 

w Jędrzejowie 

I. Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imiona i nazwisko :
Data i miejsce urodzenia:
PESEL :
Imiona i nazwiska rodziców: 
Adres zamieszkania:
Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców:
Adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu kandydata :

 
II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w 
Jędrzejowie na rok szkolny ...............

1. I wybór :  Kierunek....................................................Grupa ….................................................

2. II wybór :  Kierunek...................................................Grupa ….................................................

Języki obce :
1. I język - …..................................................................................................................  

                                       (kontynuacja języka obowiązującego w gimnazjum)
2. II język – …...........................................................................................................................

                               (grupa początkowa lub kontynuacyjna  wybranego  języka)

III.  Inne szkoły ponadgimnazjalne / ponadpodstawowe, do których składam podania o przyjęcie 
do klasy pierwszej:

1. ........................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa szkoły, miejscowość) 

2. ........................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa szkoły, miejscowość) 

.................................................................... 
(podpis) 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie

www.liceumreja.pl  

ul. 11 Listopada 37, 28-300 Jędrzejów  Tel/fax 41 38 623 87  sekretariat@liceumreja.pl 

http://www.liceumreja.pl/
mailto:sekretariat@liceumreja.pl


Jędrzejów, dn. ................................ 

Dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Zwracam się  z  prośbą  o  przyjęcie  mojego  dziecka  do  klasy przyrodniczej  o  specjalizacji 
sportowej ( piłka …........................... ) w I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie 
w roku szkolnym 2019/2020. 

Deklaruję przystąpienie do próby sprawnościowej w dniu 23 maja 2019 r. 

 Dane osobowe kandydata do klasy przyrodniczej o specjalizacji sportowej ( piłka nożna / piłka 
siatkowa) : 

Imiona i nazwisko :
Data i miejsce urodzenia:
PESEL :
Imiona i nazwiska rodziców: 
Adres zamieszkania:
Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców:
Adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu kandydata :

.................................................................... 
(podpis ucznia )   

.................................................................... 
(podpisy rodziców)  

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie
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Jędrzejów, dn. ................................ 

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja. Rejaw Jędrzejowie 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA KANDYDATA
 DO KLASY PRZYRODNICZEJ O SPECJALIZACJI SPORTOWEJ

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

(imię i nazwisko kandydata do szkoły)

         Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest bardzo dobry i może uczestniczyć w teście 
sprawności fizycznej oraz kontynuować naukę w klasie przyrodniczej o specjalizacji sportowej.

Zobowiązuję się do dostarczenia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania 
sportu przez uprawnionego lekarza do dnia 25 czerwca 2019 r. 

.................................................................... 
(podpisy rodziców)  
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