
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie 

 

tel. 81 854 37 16                                                                       www.lo2lubartow.pl                                                        e-mail: szkola@lo2lubartow.pl  

Termin przyjmowania Wniosków – od 14 maja do 15 czerwca 2018r. 
 
.................................................... 
 pieczęć podłużna gimnazjum 

Wniosek o przyjęcie 
do II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie 

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 
 

                                                                      I. DANE KANDYDATA 
                                                         (proszę o wypełnienie drukowanymi literami) 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Numer PESEL            
 

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

 

II. DANE RODZICÓW KANDYDATA 

Ojciec (opiekun prawny) 

Imię i nazwisko ……………………………………………... 

Adres zamieszkania…………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………...... 

Matka (opiekunka prawna) 

Imię i nazwisko ………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………….. 

 

III. PREFEROWANA KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

 

I wybór 

II wybór 

 

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

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

 

IV. PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO PIERWSZEJ KLASY LICEUM: 

w kolejności: klasa 
przedmiot wybrany uwzględniany  

w rekrutacji (patrz tab.) 

 

I wybór 

II wybór 

 

……………………………………………………..…...…………

………………………………………………. 

 

……………………………………………………..…………

………………………………………….. 

 
 Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych oraz związanych z przebiegiem 
nauczania zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze 
zm.) 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Kandydata poprzez zamieszczanie w gazetkach i tablicach szkolnych 
oraz na stronie internetowej, mediach na rzecz II LO w Lubartowie – w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
szkoły, w tym jej promocji (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) 

 W sytuacji gdy nie zostanę przyjęty do II LO zobowiązuję się do odbioru niniejszego podania w ciągu 2 tygodni od 
ostatecznej rekrutacji. Po upływie tego terminu zostanie ono komisyjnie zniszczone. 
 

Lubartów,..................2018 r.  ............................................. …………………… 
 podpis rodziców (opiekunów prawnych)                  podpis kandydata 

   



II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie 

 

tel. 81 854 37 16                                                                       www.lo2lubartow.pl                                                        e-mail: szkola@lo2lubartow.pl  

 

Przyjmowane będą tylko podania kompletne i czytelnie wypełnione (bez skreśleń) 
 

Klasa Przedmioty punktowane 
obowiązkowo w rekrutacji 

Rozszerzenia w klasie Nauczane języki 

POLITECHNICZNA j. polski, matematyka, fizyka 
+ przedm. do wyboru * 

matematyka, fizyka  język angielski 
język niemiecki 

MEDYCZNA j. polski, biologia, matematyka 
+ przedm. do wyboru * 

biologia, chemia język angielski 
język niemiecki 

LINGWISTYCZNA j. polski, j. angielski, matematyka 
+ przedm. do wyboru * 

język polski, j. angielski, 
geografia 

język angielski 
język niemiecki 

MEDYCZNA j. polski, biologia, matematyka 
+ przedm. do wyboru * 

biologia, matematyka język angielski 
język niemiecki 

EKONOMICZNA j. polski, matematyka, geografia 
+ przedm. do wyboru * 

matematyka, geografia język angielski 
język niemiecki 

PRAWNICZA j. polski, matematyka, wos 
+ przedm. do wyboru * 

j. angielski, historia, wos język angielski 
język francuski 

 
Przedmioty do wyboru (proszę zaznaczyć krzyżykiem jeden): 

 
□ j. angielski, □ historia,  □ WOS, □ chemia, □ biologia, □ geografia, □ informatyka, □ fizyka, □ biologia,  
□ matematyka /uwaga!! – wybrany przedmiot nie może pokrywać się z przedmiotem obowiązkowym/. 
 

 
Do Wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć: 

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych do szkoły proszeni są o złożenie: 
1. Karty zdrowia oraz kserokopii aktu urodzenia. 
2. Dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem). 
3. Opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli 

taką kandydat posiada). 
4. Innych dokumentów potwierdzających pierwszeństwo kandydata przy przyjęciu w przypadku posiadania 

jednakowej liczby punktów. 
 

 

Ważne terminy: 
 

1.  Składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły w tzw. 
„koszulkach” w  sekretariacie: 

od 14 maja do 15 czerwca 2018r. 

2.  Uzupełnienie Wniosków o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 
o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. 

3.  Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz 
osób niezakwalifikowanych: 

4 lipca 2018r., godz. 10.00 

4.  Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w 
danej szkole poprzez dostarczenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały 
wcześniej złożone 

do 6 lipca 2018r., godz. 14.00 

5.  Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych : 

 9 lipca 2018r., do godz. 12.00 

 

 
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.lo2lubartow.pl 
 
 
 
 
 


