Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej
CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie

DANE KANDYDATA (wypełnić drukowanymi literami)
Nazwisko ………………………………………………………………………………..…………………..
Imię (imiona)………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia………………………………

Miejsce ………………………………………………
Płeć

Obywatelstwo*……………..………………………

K

/M

Telefon (kandydata)……………………………… e-mail ..……………………..…………………….

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

(wypełnić drukowanymi literami)

Miejscowość ……………………………………………………….
Dzielnica ……………………………………………..….

kod …………….…………………

gmina ………………………………….….

Ulica……………………………..…………………. /nr domu/….….. nr mieszkania….……
* W przypadku obywatelstwa innego niż polskie proszę podać podstawę prawną pobytu: obywatelstwo UE/EFTA,
status uchodźcy, karta stałego pobytu lub inne.

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) (wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko (matka) …………………………………………………………………..……………
Adres do korespondencji……………………………………… ……………………………………….
Tel. kontaktowy ……………………………………… e-mail ……………………………………….
Imię i nazwisko (ojciec) …………………………………………………………………..…………….
Adres do korespondencji……………………………………… ……………………………………….
Tel. kontaktowy ……………………………………… e-mail ……………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami i kryteriami rekrutacji do CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych
do celów związanych z rekrutacją oraz realizacją celów dydaktycznych i wychowawczych w całym cyklu kształcenia w CLVIII
Liceum Ogólnokształcącego zgodnie z art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. g RODO.
………………………………………………………………

……………………………………………………………………

data i podpis kandydata

data i podpis rodziców /opiekunów prawnych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku jako ucznia CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie na stronie
internetowej szkoły oraz innych mediach w celu informacji i promocji szkoły.
………………………………………………………
data i podpis kandydata

…………………………………………………………..
data i podpis rodziców /opiekunów prawnych

INFORMACJE DODATKOWE
Drugi język obcy do wyboru w klasie 1a, 1b, 1c

( Utworzenie grupy językowej uzależnione jest od liczby chętnych kandydatów)

j. hiszpański (podstawa)

j. hiszpański (kontynuacja)

j. niemiecki (podstawa)

j. niemiecki (kontynuacja)

j. rosyjski (podstawa)

j. francuski (podstawa)

Będę uczestniczyć w lekcjach:
religii
etyki
nie będę uczestniczyć ani w lekcji religii ani etyki
wychowania do życia w rodzinie
Posiadam opinię / orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
TAK

NIE

Inne informacje o kandydacie (zainteresowania, informacje o stanie zdrowia, stałe zwolnienie z WF):
…………………………………………………………………………………………………………………
Deklaruję udział w wyjeździe integracyjnym w dniach 11 - 14. 09.18 na Roztocze
(całkowity koszt 500 zł). Zobowiązuję się wpłacić zaliczkę 200 zł do 31.07.2018
do sekretariatu.
TAK

NIE

_______________________________________________________________________________________
Zajęcia do wyboru z wychowania fizycznego
Zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie w ciągu roku szkolnego realizują 3 godziny zajęć
wychowania fizycznego. W Liceum zajęcia sportowe będą realizowane w 2 modułach: 2 godziny
zajęć umieszczone będą w planie lekcji, zgodnie z programem nauczania, 1 godzinę uczeń wybiera
samodzielnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Zajęcia do wyboru z wychowania fizycznego odbywają się w godzinach popołudniowych
(nie zawsze zaraz po lekcjach) i są obowiązkowe. Uczestniczenie w zajęciach i osiągnięcia uczniów
na zajęciach do wyboru wpływają na ocenę z przedmiotu.
Prosimy o wstępną deklarację uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.

Deklaruję udział w następujących zajęciach do wyboru z wychowania fizycznego:
Prosimy wybrać dwie propozycje, zaznaczając cyfrą 1 i 2 swoje preferencje.
Preferencja

Zajęcia do wyboru z wychowania fizycznego
Basen
Gry sportowe (dziewczęta, chłopcy)
Piłka koszykowa (dziewczęta, chłopcy)
Frisbee (dziewczęta, chłopcy)
Nordic walking / łyżwiarstwo (dziewczęta, chłopcy)
Piłka nożna (dziewczęta, chłopcy)
Piłka siatkowa (dziewczęta, chłopcy)
Rekreacja (zajęcia w sobotę, co 2 tygodnie)
Siłownia (dziewczęta, chłopcy)
Taniec (dziewczęta, chłopcy)
Tenis stołowy (dziewczęta, chłopcy)
Fitness (dziewczęta, chłopcy)
Turystyka ( 4 weekendy w roku)
Narciarstwo

podpis ucznia……………….……….…………..

podpis rodzica………………………………………

