KWESTIONARIUSZ
KANDYDATA DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE

Dla absolwenta ósmej klasy szkoły podstawowej
...................................................................................................................................................................................
Imiona i nazwisko kandydata

Data i miejsce urodzenia

...................................................................................................................................................................................
PESEL kandydata

Adres e-mail kandydata

................................................................................................................................................................ ...................
Adres zamieszkania

Nr tel. kandydata

...................................................................................................................................................................................
Nazwa szkoły podstawowej

Nr tel. do rodziców/ opiekunów prawnych

...................................................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

Adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych

KLASA PIERWSZEGO WYBORU

Wybór
oddziału
(zaznacz x)

Oddział

Politechniczny (A1)
z rozszerzoną matematyką

Język obcy(podkreśl
swój wybór)

Język hiszpański
Język rosyjski

Przedmioty
rozszerzone do wyboru
(podkreśl dwa, inne niż
przedmiot przypisany
do oddziału)

Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

Biznesowy (B1 )
z rozszerzoną geografią

Język niemiecki
Język rosyjski

Fizyka
Matematyka
Informatyka

Język niemiecki
Humanistyczny (C1)
z rozszerzonym językiem
Język francuski
polskim

Język polski
Biologia
Chemia
Historia

Medyczny (D1)
z rozszerzoną biologią

Język hiszpański
Język niemiecki

Wiedza o
społeczeństwie
Geografia

KLASA DRUGIEGO WYBORU

Wybór
oddziału
(zaznacz x)

Oddział

Politechniczny (A1)
z rozszerzoną matematyką

Język obcy(podkreśl
swój wybór)

Język hiszpański

Przedmioty
rozszerzone do wyboru
(podkreśl dwa, inne niż
przedmiot przypisany
do oddziału)

Język angielski

Język rosyjski

Język niemiecki
Język rosyjski

Biznesowy (B1 )
z rozszerzoną geografią

Fizyka

Język niemiecki

Matematyka

Język rosyjski

Informatyka
Język polski

Język niemiecki
Humanistyczny (C1)
z rozszerzonym językiem
Język francuski
polskim

Biologia
Chemia
Historia

Medyczny (D1)
z rozszerzoną biologią

Język hiszpański

Wiedza o
społeczeństwie

Język niemiecki

Geografia

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji.

……………………………………
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

