
ZAŁĄCZNIK DO KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO 

 
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym ..........................do klasy pierwszej II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu.  

Jako pierwszy język obcy wybieram ………………………………………………………… 
      (kontynuacja nauki języka obcego z gimnazjum) 

Jako drugi język obcy wybieram .............................................................................................. 

 

Swarzędz, dnia…………………                                          ....................................................... 
                                                                                     ( podpis ) 

 
CHCIAŁBYM / CHCIAŁABYM POCHWALIĆ SIĘ (moje zainteresowania i talenty): 

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

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

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

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

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

 
 

WYPEŁNIA RODZIC/PRAWNY OPIEKUN* 

I. Oświadczenia  

1. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że mój syn / moja córka*………………………………. 

w roku szkolnym ………………………. /przez cały okres trwania nauki w liceum*  będzie 

uczestniczył/a w zajęciach z (proszę wstawić  jeden krzyżyk)  : 

 Religii 

 Etyki  

 Religii i etyki 

 Nie wyrażam zgody na udział w żadnych zajęciach     

 
Swarzędz, dnia ……………………….              ……………………………………………….. 

          (podpis rodzica/prawnego opiekuna*) 
* niepotrzebne skreślić   

 

2. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że mój syn / moja córka*  ………………………………. 

nie będzie uczestniczyć w roku szkolnym ……………… / przez cały okres trwania nauki*    

w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. 

 



Swarzędz, dnia ……………………….              ……………………………………………….. 
          (podpis rodzica/prawnego opiekuna*) 

* niepotrzebne skreślić   

 

II. Dodatkowe informacje o dziecku 

Opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* 

 
tak                       nie     

Opinia/orzeczenie lekarskie* (w tym zwolnienie z zajęć 

wychowania fizycznego) 

 

tak                       nie    

Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku dziecka, informacji o 

sukcesach, imprezach i innych związanych z działalnością szkolną  

na stronie internetowej szkoły, tablicach informacyjnych i w prasie 

(w celu promocji szkoły) 

tak                        nie     

              

1. Inne informacje związane z rekrutacją do szkoły 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Pouczenie 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym załączniku do kwestionariusza będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.            

o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w załączniku  jest dyrektor szkoły.  

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji oświadczam, że informacje zawarte              

w załączniku do kwestionariusza  są zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym załączniku do kwestionariusza dla 

potrzeb zawiązanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy        

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm. )  

3. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować szkołę  w przypadku zmiany danych zawartych we wniosku. 

 
 

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

                 Miejscowość, data          (czytelny podpis  rodzica/prawnego opiekuna dziecka*) 

 

* niepotrzebne skreślić   

  

   

 

 


