
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imiona i nazwisko kandydata (proszę wpisać dane zgodne z aktem urodzenia) 

KLASA  
Proszę zaznaczyć pole wybranej klasy. 

□ 1A,G (mat-biol-chem)   □ 1B (biol-chem-fiz)  □ 1C (mat-fiz-inf)   □ 1D (mat-chem-fiz) 

□ 1E (mat-geo-his)   □ 1F (ang-geo-WOS)  □ 1H (mat-fiz-ang) 

 

DANE OSOBOWE 
 
..............................................……………............................................................ ……………………………………………………………………….................................................................................. 

 Imię i nazwisko matki Data i miejsce urodzenia kandydata 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko ojca 
  PESEL kandydata 

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

Adres zamieszkania z kodem pocztowym 
 
 
..........................................................................................................................………………… 

Powiat, gmina, dzielnica 

□ Wieś    □ Miasto do 5 tys.    □ Miasto pow. 5 tys. 
Proszę zaznaczyć właściwe pole 

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

Adres zameldowania z kodem pocztowym 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Powiat, gmina, dzielnica 

□ Wieś    □ Miasto do 5 tys.    □ Miasto pow. 5 tys. 
Proszę zaznaczyć właściwe pole 

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

 Telefon do kandydata Telefon do rodzica (matka)  Telefon do rodzica (ojciec) 
 
 
…………………………………………………….…………  ………………..................………………………………………  ………………………………………………………………………… 

 Adres e-mail kandydata Adres e-mail rodzica (matka)  Adres e-mail rodzica (ojciec) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Ukończone gimnazjum (proszę podać nazwę, numer i adres) 
 

 

JĘZYKI OBCE – JĘZYK ANGIELSKI 
Po przyjęciu do pierwszej klasy deklaruję kontynuację nauki języka angielskiego. 

JĘZYKI OBCE – DRUGI JĘZYK OBCY 
Proszę wpisać wybrany język (francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) oraz poziom biegłości (0 – dla początkujących lub A1, A2, 
B1, B2, C1, C2 – zgodnie z poziomem podręcznika według CEFR - Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 
UWAGI: Jeżeli kandydat posiada ocenę na świadectwie gimnazjalnym z wybranego języka – nie można wybrać poziomu „0”. 

W klasie 1E drugim językiem obcym jest wyłącznie język niemiecki, a w 1F język hiszpański – należy wskazać poziom. 
 

 
Pierwszy wybór: język ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na poziomie ………………………………………… 

 Proszę wpisać drukowanymi literami Poziom 

 
Drugi wybór: język ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na poziomie ………………………………………… 
Nie dotyczy klas 1E i 1F Proszę wpisać drukowanymi literami Poziom 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do 
IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie  
 
 
..........................................................................................................................................................................…………………………………………...................................................................................... 

Data Podpis rodziców (opiekunów prawnych) Podpis kandydata 

           


