
 
PODANIE – ANKIETA 

kandydata do II Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Gdyni 
 

Rok szkolny 2017/2018 
Wybrany oddział w szkole ................ 

I Dane osobowe ucznia (wypełnia kandydat drukowanymi literami): 

 
 

Nazwisko ................................................................ Imiona ................................................................................ 
 
 

Data i miejsce urodzenia:  ................................................................................................................................... 
           /dzień, miesiąc, rok, miejsce, województwo/ 

Nr PESEL   

 

Adres:  ............................................................................................................................................. 
 
                                                         /ulica, nr domu/mieszkanie/ 

kod pocztowy - miejscowość  ......................................................telefon .............................. 

 
Gimnazjum Obwodowe /nr i adres/  .................................................................................................................... 
 
Ukończone Gimnazjum nr  .......................  miejscowość  .................................................................................. 
 
 

*Pierwszym językiem nauczanym w szkole jest język angielski, a w klasach dwujęzycznych  język francuski. 
*Uczeń ma prawo dokonać wyboru drugiego języka nauczanego w szkole. 

* Język jest wprowadzony jeżeli wybiera go co najmniej 15 uczniów 
 
 

Wybieram jako drugi język nauczany w klasie: /zaznacz krzyżykiem/  

 

         język niemiecki 
 

                podstawowy 

 

                zaawansowany 

                     język francuski 
 

                     podstawowy 

 

                      zaawansowany 

 
 
II Dane o rodzicach kandydata (wypełniają rodzice) 

 
 Przetwarzanie danych zastrzeżone, wyłącznie do wewnętrznych potrzeb szkoły. (Zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz.883) 
 
 ojciec (opiekun prawny) matka (opiekun prawny) 

Imię (nazwisko, jeśli jest różne) .......................................................... .......................................................... 

Wykształcenie .......................................................... .......................................................... 

Zawód .......................................................... .......................................................... 

Miejsce pracy (pełna nazwa) .......................................................... 

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

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

.......................................................... Telefon (w pracy lub inny 
kontaktowy) 

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

 
                                          



 
Stan zdrowia dziecka (opieka specjalistyczna), orzeczenie o niepełnosprawności: 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 

 
Deklaruję  pomoc finansową w formie dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w wysokości 24 zł/miesiąc tj. 240 zł/rocznie w klasach A, B, C, D, E i 30 zł/m-c tj. 
300 zł/rocznie w klasie W 

 

  tak     nie 

 
 
 
 
 
 
Deklaruję uczestnictwo mego dziecka w wybranych zajęciach: 
 

  religia      etyka 

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku dziecka na Stronie Internetowej Szkoły i prowadzonego przez 
szkołę portalu społecznościowego oraz przekazywanie jego danych osobowych związanych z organizacją 
imprez szkolnych i pozaszkolnych (m.in. wycieczki szkolne, wyjścia do teatru, muzeum, kina, udział w 
projektach i uroczystościach szkolnych, miejskich oraz innych), zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 – tekst pierwotny, tekst jednolity 
Dz.U. z 2016r., poz.922) 
 

 
                 .......................................................... 
                                                                                                                            /podpis Rodzica/ 
 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna we wszystkich wycieczkach  i imprezach szkolnych 

organizowanych przez szkołę przez cały okres nauki, co stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 
                 .......................................................... 
                                                                                                                            /podpis Rodzica/ 
 

 W przypadku jednostkowego niewyrażenia zgody należy to uczynić na piśmie. 
 
 
 
 
 
 
 
         Gdynia, dnia .............................                                                    ..........................................................                                                                                          

          /podpis kandydata 


