
  

    

 

 

  Karta Kandydata 

do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 

przy ZSO nr 1 STO 

Część I 

Dane kandydata: 

Imię……………………………....  Nazwisko………………………... 

Drugie imię……………………… 

Data urodzenia………...................  Miejsce urodzenia…………....………..……… 

Adres zamieszkania kandydata: 

Ulica……...………………………  Nr…………..…………………………………. 

Kod pocztowy……………..……..  Miejscowość………………………………….. 

Adres zameldowania kandydata (jeśli taki sam jak zamieszkania, proszę wpisać ,,jak wyżej”): 

Ulica……...………………………  Nr…………..…………………………………. 

Kod pocztowy……………..……..  Miejscowość………………………………….. 

Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

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

Numer telefonu i adres mailowy: 

Mama – telefon……………………  Adres email……………………………………... 

Tata – telefon……………………...  Adres email……………………………………... 

Opiekun prawny…………………..  Adres email……………………………………... 

Średnia ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023………………..…………….. 

Średnia ocen ze świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej………………………… 

Ocena z zachowania……………………………. 

Osiągnięcia naukowe, sportowe, inne………………………………………………………….. 

Oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego: 

Język polski Matematyka Język angielski 

   

 



  

Proszę wybrać drugi język: 

Język niemiecki dla początkujących                   kontynuacja   

Język hiszpański dla początkujących                  kontynuacja 

 

Chcesz uczestniczyć w lekcjach: 

Religii                    Etyki                 

 

Czy posiadasz opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej?  

Tak:                                            Nie  

Orzeczenie 

Opinia 

Jeśli tak, proszę dołączyć kopię w/w zaświadczenia. 

 

Część II 

Skąd dowiedzieliście się Państwo o naszej szkole? 

 Ze strony internetowej slojedynka.zsosto.pl 

 Ze strony na Facebooku 

 Od zaprzyjaźnionych rodziców 

 Kandydat dowiedział się od kolegów/koleżanek 

 W inny sposób (proszę wpisać, jaki?) ………………………………………………. 

 

 

Proszę podać dwa, trzy powody, dla których wybraliście Państwo naszą szkołę: 

 Wykwalifikowana kadra 

 Dogodny dojazd/bliska odległość od miejsca zamieszkania 

 Społeczny charakter szkoły 

 Bardzo dobra atmosfera 

 Ciekawa oferta językowa 

 Inne (proszę wpisać, jakie?) ………………………………………………………… 

 

 

Jakie zawody Państwo wykonują? 

Mama…………………… Tata…………………… Opiekun prawny…………………… 

 

 



  

W jaki sposób mogą Państwo uczestniczyć w społecznym charakterze szkoły? 

 pomoc w ,,grupach roboczych” 

 pomoc w zdobywaniu funduszy 

 pomoc rzeczowa 

 pomoc w organizowaniu imprez szkolnych 

 inne…………………………………………………………………………………... 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje się, iż:                                                                                                            

1) administratorem danych osobowych uczniów/rodziców kandydatów do szkoły jest ZSO nr 1 STO ul. 

Polinezyjska 10A, 02-777 Warszawa,                                                                                                                      

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,         

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,                                          

4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,                                                                 

5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,                                                           

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

 

 

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

          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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