KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

II

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Aleksandra Majkowskiego
w Kartuzach
os. Wybickiego 33

zso2sekretariat@gmail.com

tel.: 58 – 681–11–54

Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2018/ 2019
do klasy pierwszej
Lp.

Klasa

Przy ustalaniu punktacji za oceny na
świadectwie będą uwzględniane
następujące przedmioty

1

1a - policyjna

2

1b - wojskowa (Marynarka Wojenna)
1b - pożarnicza

język polski, język angielski, geografia,
matematyka
język polski, język angielski, geografia,
matematyka

3

1c – lingwistyczna
1c - lingwistyczna

język polski, język angielski, historia, wos
matematyka, język angielski, biologia, wos

Zaznacz

„X”

DANE OSOBOWE
1. Imiona i nazwisko ...................................................................................................................
2. Adres i telefon ........................................................................................................................
…................................................................................................................................................
3. PESEL
4. Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................
5. Ukończone gimnazjum ........................................................................................................
6. Udział w konkursach przedmiotowych /etap, zajęte miejsce/:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Ojciec /opiekun prawny/ .....................................................................................................
/imię i nazwisko/

..............................................................................................................................................
tel. /e-mail:
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8. Matka /opiekun prawny/ ......................................................................................................
/imię i nazwisko/

..............................................................................................................................................
tel. /e-mail:
9. Przynależność do klubów sportowych i innych organizacji pozaszkolnych

10.Deklaruję udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”

tak

(właściwe podkreślić)

nie

11.Deklaruję udział w lekcjach religii

tak

(właściwe podkreślić)

nie

W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
do celów związanych z rekrutacją, nauką i promocją ZSO nr 2 w Kartuzach.

tak

nie

Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z
udziałem mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w czasie
nauki w II Liceum Ogólnokształcącym.

tak

nie

Podpis ojca/opiekuna prawnego:

Podpis matki/opiekuna prawnego:

Kartuzy, .................................

……………………………………….
(podpis kandydata)

Załączniki:
1) 1zdjęcie (opisane na odwrocie),
2) świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał,
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – oryginał,
4) karta zdrowia, karta szczepień (po ukończeniu gimnazjum),
5) oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w klasie policyjnej, wojskowej,
pożarniczej
6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu wojewódzkiego (dotyczy laureatów tych
konkursów),
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