KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – Absolwenta Gimnazjum
ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
W SUCHOWOLI, ul. Augustowska 2
1. Imiona i nazwisko kandydata: ................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: ..........................................................................................................................................
3.PESEL:

4. adres: miejscowość …………………………………….., ul./nr ………………………………..
poczta z kodem pocztowym …………………………………….. gmina ………………………….
powiat ………………………………………….. województwo ………………………………….
5. Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów): ...................................................................................
.
6. Telefon domowy:

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

7. Ukończone gimnazjum: w ....................................................................................................................................
8. Osiągnięcia i zainteresowania: .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9. Z wybranych przedmiotów zakreśl dwa w celu przeliczenia ocen na punkty.
język angielski, historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie
10. Wybór przedmiotów rozszerzonych :
Zaznacz przedmioty które chcesz realizować w zakresie rozszerzonym (min 2, max 4)
 matematyka język angielski geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty rozszerzone będą obowiązywać od II klasy i ostateczny wybór dokonany zostanie pod
koniec klasy I .
11. Drugim językiem obowiązkowym jest język rosyjski lub niemiecki. Dokonaj wyboru drugiego
języka obcego:
□ rosyjski
□ niemiecki
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12. W przypadku zakwalifikowania do klasy pierwszej potwierdzę wolę podjęcia nauki w kancelarii
Zespołu Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, przez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 10 lipca 2019 r. do godz. 16.00

.................................... dnia...........................
Miejscowość

.........................................................
czytelny podpis kandydata

____________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją i nauką w szkole zgodnie z
Rozporządzeniem 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 i ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2014 r. poz.1182) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wielokrotne mojego wizerunku w celu promocji
szkoły zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 666)
………………………………………

………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis
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