
    
Profile klas z wykazem przedmiotów realizowanych  w zakresie rozszerzonym oraz nauczane języki obce (język obcy podkreślony  jest językiem wiodącym w danej klasie): 

▪ humanistyczny: przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wos ; j. obce: j. angielski i  j. niemiecki / j. rosyjski; 
▪ politechniczny: przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka, informatyka; j. obce: j. angielski i  j. niemiecki / j. rosyjski; 
▪ medyczny: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski; j. obcy: j. angielski i j. niemiecki / j. rosyjski; 
▪ mundurowy: przedmioty rozszerzone: geografia, wos, j. angielski/; j. obce: j. angielski, j. niemiecki / j. rosyjski;  

 

PODANIE – KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 

ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SOKÓŁCE  

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ / 4- letnie liceum/ 
 

 

Dane osobowe kandydata / absolwenta szkoły podstawowej 

Nazwisko 
 

 
Imię  

Drugie imię 
 

                                          

Telefon 

kontaktowy 
 

Data urodzenia  
Miejsce 

urodzenia 
 

Adres e-mail  Obywatelstwo  

Adres zamieszkania 
 

 

 

PESEL kandydata     

      

 
 

  
 

 

        

 

Ukończona szkoła podstawowa  

 

Pełna nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego  

 

Matki / opiekuna prawnego Ojca/ opiekuna prawnego 

Imię 
 

 
Imię  

Nazwisko 
 

 
Nazwisko  

Adres 

zamieszkania 

 

 
Adres zamieszkania  

Telefon 

kontaktowy 
 Telefon kontaktowy  

e - mail 
 

 
e – mail  

 

Wybór klasy (proponowane klasy wraz z wykazem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym znajdziesz w stopce kwestionariusza             

oraz na szkolnej stronie internetowej www.liceumsokolka.pl):  

wybór I:                                                                 wybór II:                                           

Klasa   Klasa  

 II język obcy 

(j. rosyjski/ j. niemiecki) 

  II język obcy  

(j. rosyjski/ j. niemiecki) 
 

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany nauczanego języka w wybranej klasie.  Zmiana podyktowana może być możliwościami organizacyjnymi 

szkoły lub preferencjami kandydatów. 

● Świadectwo i zaświadczenie (kopie lub oryginały) można składać od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz.15.00. 

● Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej mają obowiązek potwierdzenia woli podjęcia nauki w sekretariacie Zespołu Szkół  

w Sokółce  ul. Mickiewicza 11 poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Pa rlamentu 

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 (RODO). W przypadku przyjęcia mnie do klasy pierwszej 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na czas nauki w szkole, publikację wizerunku na stronie internetowej szkoły, fb, stronach 

internetowych Powiatu Sokólskiego i mediach promujących szkołę. Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu szkół w Sokółce . Mam prawo do 
wglądu i dokonywania zmiany w danych osobowych. Mam prawo do pisemnego wycofania zgody.  

……………………………………………………                                                                           ………………………………………………………….  

/ czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/                                                                                                                        /czytelny podpis kandydata/ 

                                                                                        Sokółka, dnia …………………………………………….                                                                                    


