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1. Dane osobowe kandydata: 

Imiona i nazwisko .................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................... 

Województwo ……………………………………………………………..PESEL ............................................ 

Adres stałego zameldowania: Kod ................... Poczta ………………………………..……………………… 

Miejscowość ................................................... Ulica ............................................................  

Adres do korespondencji: Kod ................... Poczta ………………………………..…………………………… 

Miejscowość ................................................... Ulica ............................................................ 

E-mail ucznia ……………………………………………….Telefon ucznia ..………..................................... 

Telefon rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) i adres ich zamieszkania ……...................................... 

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

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

 
2. Nazwa i adres ukończonej szkoły: ................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 
3. I Liceum Ogólnokształcące PUL Dębe Wielkie jest szkołą mojego (podkreśl 

prawidłowe): 

a) pierwszego wyboru 

b) drugiego wyboru 

c) trzeciego wyboru 

 
4. Język(i) obcy(e), którego(ych) obowiązkowo uczyłam(em) się  

w gimnazjum:........................................................................................................................ 

 

Wszyscy uczniowie  w ramach przedmiotu Edukacja Obronna realizują specjalności: 
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wojskową, policyjną, pożarnictwo oraz ratownictwo wodne w ramach 
przygotowania do rezerwowej powszechnej obrony narodowej. Wymiar godzinowy 
to ok. 330 godzin lekcyjnych.  

 

5. Moje osiągnięcia w środowisku szkolnym (olimpiady, konkursy, zawody sportowe, 

hobby, inne zainteresowania): 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
 
  .......................................                                                 .................................................. 

(data) (podpis kandydata)  
     
   

6. Oświadczenie rodzica (opiekuna) 

Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w podaniu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych w systemie i na listach przygotowywanych w 

związku z rekrutacją. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym 

formularzu, w celach związanych z przeprowadzaniem naboru oraz obsługą Systemu. Jednocześnie 

oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do 

wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych. Zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować w 

przypadku każdej zmiany danych. 

 

……………………………………………………… 

podpis rodziców (opiekunów) 

Załączniki:  

- 2 zdjęcia 

- zaświadczenie lekarskie  


