WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE
DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 3
DANE OSOBOWE KANDYDATA:
nazwisko
drugie imię

imię
pesel
data urodzenia

rok

miesiąc

dzień

miejsce
urodzenia
ulica
adres
zamieszkania

nr domu

miejscowość

nr mieszkania
kod pocztowy

nazwa szkoły
aktualnie jestem
uczniem

ulica

nr

miejscowość

kod poczt.

-

DANE OSOBOWE MATKI (opiekuna prawnego):
nazwisko
imię
adres
zamieszkania

ulica

nr domu

miejscowość

nr telefonu kom.

nr mieszkania
kod poczt.

-

adres e mail

DANE OSOBOWE OJCA (opiekuna prawnego):
nazwisko
imię
adres
zamieszkania
nr telefonu kom.

ulica

nr domu

miejscowość

nr mieszkania
kod poczt.

adres e mail
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-

Wybrane przeze mnie szkoły od najbardziej do najmniej preferowanych:
Nazwa szkoły

Miejscowość

Oddział

1
2
3
4
5
6
7
8

Wskazanie wyboru oddziału w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks.
Romana Archutowskiego w Warszawie (wpisz odpowiednią cyfrę wg kolejności wyboru)
Oddział A – kierunek humanistyczny z rozszerzonym programem nauczania języka
polskiego i historii oraz do wyboru historii sztuki lub wiedzy o społeczeństwie.
Oddział B – kierunek matematyczny z rozszerzonym programem nauczania matematyki
i języka angielskiego oraz do wyboru fizyki lub chemii lub geografii.

Oddział C – kierunek przyrodniczy z rozszerzonym programem nauczania biologii i języka
angielskiego oraz do wyboru fizyki lub chemii lub geografii.
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Pouczenie:
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów, oznacza
to jednak nieuwzględnianie tych kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach
załączonych do wniosku, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
Oświadczenie:
Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 ze. zm.)
Do wniosku dołączam załącznik nr 1 o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty oraz załącznik nr 2
tzw. informacje uzupełniające kandydata.

……………………………………..
Podpisy rodziców / opiekunów

…………………………..
Podpis kandydata

Miejscowość……………………………. data…………………….
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