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Potwierdzenie woli podjęcia nauki  

w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie 

oraz 

 Kwestionariusz rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023 

 

Nazwisko kandydatki/a      PESEL 

………………………….……………  

 Imiona kandydatki/a     …………………………………       ………………………………. 

 

1. Deklaracja dotycząca podjęcia nauki 

Poniższym podpisem potwierdzam wolę podjęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcącym 

im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie od roku szkolnego 2022/2023. 

2. Deklaracja dotycząca preferencji nauczania drugiego języka obcego 

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz 10-13 Regulaminu rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego 

im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023  

deklaruję chęć nauki następującego, drugiego języka obcego*: 

 

   j. francuski               j.  hiszpański                  j.  niemiecki 

poziom 

     podstawowy                       kontynuacja 

* 1A (prawna): język francuski – od podstaw lub język hiszpański – kontynuacja 

* 1B (matematyczno-fizyczna):język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja 

* 1C (chemiczno-fizyczna): język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja 

* 1D (biologiczno-chemiczna): język niemiecki – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja 

* 1E (matematyczno-geograficzna): język francuski – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja 

* 1F (matematyczno-fizyczna): język hiszpański – od podstaw lub język niemiecki – kontynuacja 
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Dzielnica 
(uzupełnia Komisja Rekrutacyjna) 

Obwód głowy (w cm) 
(uzupełnia Komisja Rekrutacyjna) 

ODDZIAŁ 
(uzupełnia Komisja Rekrutacyjna) 

Rozmiar koszulki na wf 
(uzupełnia Komisja Rekrutacyjna) 
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3. Deklaracja dotycząca uczestnictwa w zajęciach z etyki i religii 

Na podstawie § 1. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 983) 
 

deklaruję uczestnictwo kandydatki/a w zajęciach z religii. 

deklaruję uczestnictwo kandydatki/a w zajęciach z etyki. 

deklaruję uczestnictwo kandydatki/a w zajęciach z religii i etyki. 

nie deklaruję uczestnictwa kandydatki/a w żadnym z wymienionych zajęć. 

4. Deklaracja dotycząca uczestnictwa w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie 

 

Na podstawie §4. ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego  

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej  

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 poz. 395 oraz Dz.U. 2017 poz. 1117) 

 

            deklaruję uczestnictwo kandydatki/a w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

            nie deklaruję uczestnictwa kandydatki/a w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych  

oraz w trakcie nauki kandydatki/a w V Liceum Ogólnokształcącym  

im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami  

o ochronie danych osobowych tj. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

Podpis kandydatki/a 

………………………………… 

 

 
Podpis matki (opiekuna prawnego)  kandydatki/a   Podpis ojca (opiekuna prawnego) kandydatki/a 

………………………………………   …………………………………… 
 

Telefon  kontaktowy       Telefon  kontaktowy 

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