
Fundacja „Daj Mi Czas”, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące Montessori w Warszawie 

ANKIETA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATA 

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Montessori w Warszawie 

 

 

 
                   ……………………………………………………………………       ………………………..   kandydat do klasy: ………………. 
                                             ( imię i nazwisko kandydata )                                           ( data urodzenia ) 

 

                                                              
1. Dlaczego chcesz zapisać się do naszej szkoły? 

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

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

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

2. Czy znasz założenia Pedagogiki Marii Montessori? Co jest w nich dla Ciebie najważniejsze? 

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

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

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

3. Czego oczekujesz od szkoły i nauczycieli? 

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

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

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

4. Jakie są twoje mocne stronne? 

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

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

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

5. Jakie są twoje słabe stronne? 

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

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

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

6. W jaki sposób spędzasz czas wolny? Co najchętniej wtedy robisz? 

sam:…………………………………………………………………………………………………………

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

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

z  rówieśnikami:…...………………………………………………………………………………………… 

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

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

z rodziną: …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

7. W jaki sposób najchętniej się uczysz?  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Czy uczysz się drugiego (poza j. angielskim) języka obcego? TAK/NIE  

Jakiego? ……...… Ile lat? ……… 

9. Jaki drugi język obcy interesuje cię w liceum: 

język niemiecki       język hiszpański       język francuski          inni język:……….. 

10. Jakie przedmioty chciałabyś/chciałbyś realizować w zakresie rozszerzonym (wybierz 1-2 przedmioty): 

□ język polski  

□ matematyka 

□ historia 

□ geografia  

□ chemia 

□ fizyka 

□ biologia 

□ WOS 

□ informatyka 

□ filozofia 

□ Inne……………………………………………… 

 

 

11. Jaki projekt artystyczny cię interesuje (wybierz jeden): 

□ Projekt filmowy  

□ Projekt plastyczny 

□ Projekt muzyczny 

12. Czy jesteś zainteresowany działalnością w wolontariacie szkolnym? TAK / NIE 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób 

fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję Pana/Panią, że Fundacja „Daj mi czas” zbiera i przetwarza dane 

osobowe Pana/Pani i członków jego rodziny dla potrzeb rekrutacji oraz w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej 

fundacji i liceum. Jednocześnie informuję, o prawie do informacji o operacjach przetwarzania, dostępu do danych, 

sprostowania/uzupełnienia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie do sprzeciwu. 

 

Oświadczenie woli 

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny. Oświadczam, że 

wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, a także członków mojej rodziny dla potrzeb rekrutacji oraz w 

zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej fundacji i liceum. 

 

 

 

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

data wypełnienia                               podpis kandydata 


