
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

................................................................................................................................................................................... 
Imiona inazwiskokandydata Data i miejsce urodzenia 

 

 

................................................................................................................................................................................... 
PESELucznia Adres e-mailucznia 

 

 

................................................................................................................................................................................... 
Dokładnyadres Nr tel.ucznia 

 

 

................................................................................................................................................................................... 
Gimnazjum Nr  tel. do rodziców/ opiekunówprawnych 

 

 

................................................................................................................................................................................... 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych Adres e-mailrodziców 

 

 

W prawej kolumnie zaznacz „1” klasę, w której chcesz się uczyć, postaw „2” przy 

klasie, którą wybrałbyś w drugiej kolejności. Ostatecznego wyboru przedmiotów  

rozszerzonych dokonasz po klasie pierwszej. 

 
Oddział Preferowane rozszerzenia  

Politechniczny (A) matematyka, fizyka , j. angielski  

Biznesowy (B) matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie, j. 

angielski 

 

Humanistyczny (C) j. polski, historia lub wiedza o społeczeństwie,   j. angielski  

Medyczny (D) matematyka, chemia, biologia  

 
Zaznacz, jakich języków uczysz się w gimnazjum (w lewej kolumnie zaznacz X) i 

jakiego języka, oprócz j. angielskiego, chciał(a)byś uczyć się w liceum 

(w prawej kolumnie zaznacz 1 – preferowany lub 2 – wybór alternatywny). 
 

Jakich języków obcych uczysz 

się wgimnazjum? 

Język obcy Jakich języków obcych 

chcesz sięuczyć w liceum? 

 Język angielski X 

 Język niemiecki  

 Język rosyjski  

 Język francuski  

 Język hiszpański  

Jestem zainteresowany/na udziałem w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych  

  z tańca ludowego   TAK   NIE 

  z tańca towarzyskiego  TAK   NIE 
 

KWESTIONARIUSZ 
KANDYDATA DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE 



 

 

 
 

Węgrów, dnia ....................2018 r. 
 

 

 

 

........................................................... 
imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

.......................................................... 

 

 

 

DYREKTOR 

I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Węgrowie 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. 
 

 

 
Do podania załączam: 

1. 2 zdjęcia 

2. Kwestionariusz 

.................................................. 
Podpis kandydata 

 

 

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku (z późn. 

zm.) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach (§ 1 ust. 1), niniejszym: 

 

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka…………...……………………..………………………, 

(imię i nazwisko dziecka) 

uczestniczył/uczestniczyła w lekcjach religii. 

 

Węgrów, dnia ……………………………… …………………………………… 
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych córki/syna dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr. 101, poz 926) 

 
 

Węgrów, dnia .................... …..………………………………. 
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 


