
 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 
Oświadczenie woli podjęcia nauki 

w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí 
w Warszawie, ul. Leopolda Staffa 111 

DANE KANDYDATA 

 nazwisko  .............................................   imię  .............................................  

 drugie imię  ................................................   obywatelstwo ................................................  

 data urodzenia ..........................................   PESEL            

 miejsce urodzenia ............................................... województwo/gmina ........................................  

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 imię i nazwisko  .............................................................................................  

 telefony kontaktowe  ..............................................................................................  

 adres zamieszkania  ...........................................................................................  

 e-mail  ............................................................................................  

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 imię i nazwisko  .............................................................................................  

 telefony kontaktowe  .............................................................................................  

 adres zamieszkania  ...........................................................................................  

 e-mail  ............................................................................................  

ADRES ZAMELDOWANIA KANDYDATA 

 kod .......................    miejscowość .................................................................................  

 ul. .......................................................... nr domu ............ nr mieszkania ......................  

 województwo ............................................. dzielnica/gmina ..............................................  

 powiat  ..............................................................................................................  

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

 kod ....................... miejscowość ....................................................................................  

 ul. .......................................................... nr domu ............ nr mieszkania  ......................  

 województwo ............................................. dzielnica/gmina ..............................................  

 powiat  ...............................................................................................................  

nr telefonu domowego  ...........................  

nr telefonu komórkowego ucznia  …………………………………., adres e-mail ……………………………………………… 



 

 POZOSTAŁE INFORMACJE 

uczeń/uczennica mieszka z:  

□ rodzicami lub □ ……………………………………………………………  

 

Deklaracja wyboru drugiego języka obcego 
Deklaruję wybór drugiego języka obcego w klasach 1A., 1B., 1C. i 1D. w kolejności preferencji: 

język obcy preferencja* 

 j. hiszpański od podstaw  

 j. hiszpański kontynuacja  

 j. niemiecki kontynuacja  
 

*Wstaw CYFRY oznaczające kolejność preferencji grup językowych, gdzie „1” oznacza NAJWYŻSZĄ 

preferencję. 

 

W naszej szkole, w ramach 2 godzin wychowania fizycznego w tygodniu prowadzimy zajęcia do wyboru. 
Uczniowie dokonują swoich wyborów raz na pół roku. Uczniowie niepełnoletni dokonują samodzielnego 
wyboru za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

Wyrażam zgodę na samodzielne dokonywanie wyboru aktywności ruchowej na zajęcia do wyboru w 
trakcie trwania nauki w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. 

                                                 …………………………………………………………………………………………………….. 
(data, imię i nazwisko, podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Prosimy o zaznaczenie swojego wyboru w formularzu na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA 

 

 

lub poprzez podany kod QR 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym kwestionariuszu przez XXII Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leopolda Staffa 111, 
w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na uczniów oddziałów klasy pierwszej Liceum na rok szkolny 
2018/2019. 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie 
nieprawdziwych danych. Dane osobowe zawarte w niniejszym kwestionariuszu udostępniam dobrowolnie. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na uczniów oddziałów klasy pierwszej 
Liceum na rok szkolny 2018/2019 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zostały zawarte w formularzu klauzuli 
informacyjnej, z którym należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do niniejszego kwestionariusza. 

                                                                

 

 

 

                                                               ………………………………………………………………………………. 
(data, imię i nazwisko, podpis rodzica/prawnego opiekuna)  


