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                                      Kraków, dnia _______________ 
 

 

                            Dyrektor 

              Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

                     Szkoły Sportowej Piłki Nożnej 

                               im. Generała Bernarda Monda 

               31-977 Kraków,  os. Szkolne 18 p.10 

 

 

Wniosek o przyjęcie do liceum w roku szkolnym 2022/2023 
 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Sportowej Piłki Nożnej w Krakowie 

 jest szkołą mojego: pierwszego, drugiego, trzeciego wyboru*(właściwe podkreślić) 

 

1. Dane osobowe kandydata: 
 

 

 

2. Dane osobowe rodziców/opiekunów: 

 

 Matka/opiekun Ojciec/opiekun 

Imię i 
Nazwisko 

 
 
 

 

Adres 
zamieszkania 

  

Nr telefonu 
komórkowego 

 
 
 

 

Adres e-mail 

 
 
 

 

 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania:  

ul.  data urodzenia  

kod 
pocztowy 

 miejscowość  

miejscowość  przynależność 
klubowa 

 

gmina  

powiat  pozycja w drużynie  

województwo  Nr telefonu i adres e-mailowy kandydata 

Narodowość  

obywatelstwo  Nr telefonu: Adres e-mailowy: 

PESEL              
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3. Języki obce  
 

            W szkole podstawowej uczyłem/am się języka obcego: 

            a. angielskiego     na poziomie_____________ 

            b. niemieckiego    na poziomie_____________ 

            c.  ____________na poziomie_____________ 

 
 

4. Deklaracja rodzica 

            Deklaruję, że w pierwszym roku nauki mój syn/córka będzie uczęszczał/a na zajęcia  

            (zaznacz X właściwe):  

 

Religia  Etyka  Wychowanie do życia w rodzinie  

 
5. BURSA:    

w trakcie nauki syn/córka będzie korzystał/a z zakwaterowania w bursie: 

TAK*   czy  NIE*            

                                                              * decyzję proszę zaznaczyć kółkiem 
 
 

 
Wymagane dokumenty: 
 

1. Wniosek, 
2. Dwie fotografie (podpisane czytelnie), 
3. Klubowa karta zdrowia zawodnika (ksero) lub zaświadczenie lekarskie o sprawności fizycznej 
4. Karta zdrowia ucznia 
5. Świadectwo z klasy siódmej 
6. Świadectwo ukończenia szkoły lub kserokopia (po otrzymaniu), 
7. Zaświadczenie o wyniku egzaminu z OKE lub kserokopia (po otrzymaniu), 
8. Opinia Poradni PP - (tylko kandydaci posiadający taką opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej), 

 
(Kserokopie dokumentów z punktów 5 i 6 muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły, którą kandydat ukończył) 
 

 

Oświadczenia i informacje RODO 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły 

Sportowej Piłki Nożnej im. Generała Bernarda Monda w Krakowie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  

szkołę, danych osobowych  rodziców / opiekunów  i ucznia  w celach rekrutacyjnych do szkoły. 

 
 

 

        .....................................................                                                                .………………………………….           
               (podpis kandydata)                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna)                               
 

 

 
Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).  

Dane osobowe państwa oraz dziecka będą gromadzone tylko i wyłącznie w celu realizacji procesu 

rekrutacji oraz nauki dziecka w szkole 


