Warszawa, dnia .............................................
……………………………………..
……………………………..………
…………………………………….

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/nazwisko kandydata – drukowanymi literami/

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

/nazwa i adres ukończonej szkoły podst./

/imiona kandydata – drukowanymi literami/

PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – dla absolwentów Szkoły Podstawowej
Proszę o przyjęcie mnie do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
(język angielski jest językiem obowiązkowym we wszystkich klasach – drugi język obcy do wyboru)

politechniczna
(nauk ścisłych) /

WOS

historia

geografia

chemia

informatyka

fizyka

etyka

język
rosyjski

język
niemiecki

przedmioty
w zakresie rozszerzonym

język
hiszpański

do wyboru

ROZSZERZENIE
do wyboru*

PRZEDMIOT
do wyboru
religia

JĘ JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
język
francuski

KLASY
DO WYBORU/

IA

matematyka, j. angielski

medycznoprzyrodnicza /

IB

biologia, j. angielski

prawno-ekonomiczna/
matematyka, j. angielski

lingwistyczna /
j. angielski, j. polski

kulturoznawczoartystyczna /

IC
ID
IE

j. polski, j. angielski

*uczeń wybiera 2 albo 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
Data i miejsce urodzenia............................................................................................................................
Adres stałego zameld. kandydata................................................................................................................
(miejscowość / dzielnica / gmina / ulica)

……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania kandydata....................................................................................................................
(miejscowość / dzielnica / gmina / ulica)

....................................................................................................... Tel. domowy......................................
Imiona i nazwiska rodziców ........................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców......................................................................................................................
Tel. kontakt. - ojca ...........................................

Tel. kontakt. - matki ………………………..…………

....................................
/podpis kandydata/
Wyrażam zgodę w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135
ze zm.) na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, a także moich i członków mojej
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły

…................................................................................
data i podpis matki/opiekuna

…..................................................................................
data i podpisy ojca/opiekuna

Warszawa, dnia .............................................
……………………………………..
……………………………..………
…………………………………….

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
/nazwisko kandydata – drukowanymi literami/

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

/nazwa i adres ukończonego gimnazjum/

/imiona kandydata – drukowanymi literami/

PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – dla absolwentów gimnazjum
Proszę o przyjęcie mnie do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
(język angielski jest językiem obowiązkowym we wszystkich klasach – drugi język obcy do wyboru)

politechniczna
(nauk ścisłych) /
matematyka,
informatyka

medycznoprzyrodnicza /

j. niemiecki

j. hiszpański

historia

geografia

fizyka

chemia

Rozszerzenie
do wyboru
matematyka

etyka

Przedmiot
do
wyboru
religia

język
rosyjski

język
niemiecki

język
francuski

przedmioty
w zakresie
rozszerzonym

język
hiszpański

Język obcy nowożytny
do wyboru

KLASY
DO WYBORU/

IA

IB

biologia, j. angielski

humanistycznoartystyczna /

IC

j. polski, j. angielski

lingwistycznoekonomiczna

ID

j. angielski, geografia

Data i miejsce urodzenia............................................................................................................................
Adres stałego zameld. kandydata................................................................................................................
(miejscowość / dzielnica / gmina / ulica)

……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania kandydata....................................................................................................................
(miejscowość / dzielnica / gmina / ulica)

....................................................................................................... Tel. domowy......................................
Imiona i nazwiska rodziców ........................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców......................................................................................................................
Tel. kontakt. - ojca ...........................................

Tel. kontakt. - matki ………………………..…………

....................................
/podpis kandydata/
Wyrażam zgodę w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135
ze zm.) na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, a także moich i członków mojej
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły

…................................................................................
data i podpis matki/opiekuna

…..................................................................................
data i podpisy ojca/opiekuna

