Warszawa, .....................................................................

PODANIE O PRZYJĘCIE DO AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36

Proszę o przyjęcie mnie do klasy ................................... na rok szkolny 2020/2021

Nazwisko i imiona ......................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................................
Pesel :

Adres zamieszkania:...............................................................................................................................................
Adres zameldowania:..............................................................................................................................................

Jako drugi język obcy wybieram .........................................................................................................
(do wyboru: język niemiecki albo język hiszpański)

Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym - w liceum czteroletnim uczeń obowiązany jest
realizować minimum dwa, a maksimum trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym)

WYBIERAM NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM :
1. Język angielski ( obowiązkowy dla wszystkich uczniów liceum ).
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
Wybierając dwa przedmioty ( poza j. angielskim ) należy dokonać wyboru z następujących par:





matematyka - fizyka
matematyka - geografia
matematyka - historia
biologia - chemia

Wybierając jeden przedmiot ( poza j. angielskim ) należy dokonać wyboru z następującej listy przedmiotów:







matematyka
geografia
fizyka
historia
biologia
chemia

.............................................................................
podpis kandydata

Imię i nazwiska matki ..........................................................................................................................................
mail ............................................................ telefon .......................................................................
Imię i nazwiska ojca ..........................................................................................................................................
mail ............................................................ telefon .......................................................................

..................................................................................................................................
podpisy rodziców

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa,
danych osobowych
zawartych w podaniu, w celu i zakresie niezbędnym do postępowania rekrutacyjnego.
Jednocześnie potwierdzamy zapoznanie się ze statutem szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania obowiązującym w szkole ( zawartym w statucie ).
...........................................................
podpisy rodziców

............................................................
podpis kandydata

INFORMACJA O REKRUTACJI
WYMAGANE DOKUMENTY :


podanie
 kserokopia świadectwa promocyjnego z poprzedniego roku szkolnego,
 wykaz ocen na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego,
 kserokopie nagród i dyplomów kandydata,
 kserokopie zaświadczeń z poradni, o ile kandydat takie posiada;
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o przesłanie ich e-mailem na adres: superszkola@mac.edu.pl.
Po analizie przeprowadzonej na podstawie złożonych dokumentów, zostanie Państwu przekazana i n f o r m a c j a
o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydata do Akademickiej Szkoły Podstawowej Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie telefonicznie oraz mailowo.

