
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA: 

......................................................................... ....................................................................... 
Nazwisko Imiona  

 

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

 

Miejsce urodzenia / województwo 

 

           

                                (PESEL) 

 

 

……………………………………… .…………………………………………… 
Telefon kontaktowy 
 

E-mail 
 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA  

  
……………………………………..….                     ……………………………………………. 
Ulica                                                                Nr domu / nr lokalu                                              

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

………………………………….…………   
Miejscowość     

 

 Wieś 

 Miasto 

 

 

Dane Rodziców/ Opiekunów Prawnych 

 

 

 

……………………………………………………            ……………………………………………………………… 
Imię  i nazwisko matki/prawnej opiekunki Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

 

…………………………………………………...           ….………………………………………...………………… 
  Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 

                                                        

…………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy matki/prawnej opiekunki 
 

Telefon kontaktowy ojca/prawnego opiekuna                                                                         
 

 

Ukończyłam(em) Gimnazjum w……………………………………………………………………………….… 

 
Dyrektor 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  

w Przasnyszu 

ul. Szosa Ciechanowska 6 A 

 
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej: 

 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego o profilu: 

   □ menadżerskim 

   □ lingwistyczno -turystycznym 

   □ policyjnym 

   □ wojskowym 

   □ pożarniczym 

    

 

W Gimnazjum uczyłam(em) się języka obcego (zaznacz właściwe pole): 

 

□ angielskiego                               □ niemieckiego                                      □ rosyjskiego 

 

Wybieram język obcy: 

Kontynuacja Początkujący 

      □ angielski        □ angielski 

      □ niemiecki        □ niemiecki 

      □ rosyjski        □ rosyjski 

  
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w formularzu w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199 r o ochronie danych osobowych oraz publikację moich zdjęć i wizerunku 

wykonanych w przyszłości, związanych z życiem szkoły ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. V926 z późn. zm.)  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

................................................................               ................................................................ 
               (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)                                                                                                                  (data i podpis ucznia) 

      
  

 

 

 
          

………………………………………………. 
 (pieczęć Szkoły) 

 

 

 

…………………………………………………………………..……………jest uczniem klasy trzeciej  

 

Gimnazjum w ……………………………………………………………………………..……..……… 

 

 

 

    ……………………………………………………. 
  (podpis Dyrektora Szkoły) 

 

 

Opinia wychowawcy klasy:  

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

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

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

 

 

................................................................. 
        (podpis wychowawcy) 

Dokumenty przyjęto dnia:……………………… 

 

 

 

 

……………………………………………… 
         (podpis przyjmującego) 

 

Załączniki: 

- 2 zdjęcia legitymacyjne 

- świadectwo ukończenia gimnazjum  

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  

 

 

Poświadczenie odbioru dokumentów 

Z powodu zakończenia/nie podjęcia nauki potwierdzam odbiór oryginałów moich dokumentów przekazanych  do  ALO  w Przasnyszu w   trakcie  naboru 

do szkoły. 

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

data i podpis pracownika                                                                                                                                             data i podpis odbierającego  

 


