
 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 

DO LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR 

 

1. Imię (imiona).........................................................Drugie imię................................................................... 

2. Nazwisko:................................................................................................................................................... 

3. Data urodzenia:............................................miejsce urodzenia................................................................ 

4. Obywatelstwo: ....................................   Nr PESEL:     I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Adres zamieszkania: kod ..................... miejscowość.................................... gmina: ........................... 

      ul. ....................................................................... 

tel. do rodziców..................................................adres e-mail .................................................................. 

5. Rodzice / Opiekunowie prawni: 

Ojciec / Opiekun prawny / Imię i nazwisko:............................................................................................ 

Adres zamieszkania, jeżeli różni się od adresu kandydata:.................................................................... 

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

Matka / Opiekun prawny / Imię i nazwisko:........................................................................................... 

Adres zamieszkania, jeżeli różni się od adresu kandydata: ................................................................. 

6. Czy kandydat posiada orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej   TAK           NIE  

 
7.  Wybór II języka obcego (j. angielski – obowiązkowy): 
 

      Należy wybrać 1 język, a 2 języki w przypadku wyboru profilu językowego spośród podanych poniżej:* 

    
 język niemiecki                       język hiszpański                        język francuski             

* W przypadku braku utworzenia grupy z wybranym przeze mnie językiem oświadczam, że jestem zainteresowana/y 
grupą z innym językiem. Proszę wpisać cyfrę w kratce według kolejności wyboru. 

 

8. Wybór profilu: * 

 
wojskowy         multimedialny    dziennikarski          językowy         ogólny         celny          penitencjarny 

 
* W przypadku braku utworzenia grupy z wybranym przeze mnie profilem oświadczam, że jestem zainteresowana/y 
wyborem innego profilu. Proszę wpisać cyfrę w kratce według kolejności wyboru. 
 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 
926) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące Animator  w Gliwicach z siedzibą przy ul. Barlickiego 3, 

 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póżn.zm. oraz aktami 
wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego  
 

Gliwice, dnia ...........................................     czytelny podpis kandydata ………......................................... 
                                               
                                                       czytelny podpis rodziców (opiekunów)………………………………………… 
 
Załączniki: 

1. 2 fotografie 
2. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz  z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
3. orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno –pedagogicznej (jeśli dotyczy) 
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  

 

 
zdjęcie 


