Termin oddania do 29.07.2022 r.
Kwestionariusz osobowy ucznia I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
Poniższe dane potrzebne są do celów organizacyjnych i są przechowywane w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.

Pani Patrycja Pietraszczyk
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
ul. Licealna 3, 43-600 Jaworzno
I. Dane osobowe kandydata do szkoły:
Imię (imiona), nazwisko
………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………..
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej:
□ 1a – humanistyczna
□ 1b – biologiczno-chemiczna
□ 1c – matematyczno-fizyczna
□ 1d – ogólna
III. Wybieram jako drugi język obcy nauczany w szkole:
□ język francuski

□ język hiszpański

□ język niemiecki

IV. Wstępna deklaracja dotycząca udziału w lekcjach religii/etyki
Wyrażam wolę, aby mój syn/córka ………………………………………………………………..
(imię, nazwisko)

□
□
□
□

1. uczęszczał/a w szkole na lekcje religii katolickiej
2. uczęszczał/a szkole na zajęcia z etyki (dotyczy tych uczniów, którzy nie będą brać udziału w lekcjach religii)
3. nie będzie uczęszczał/a w szkole na lekcje religii, ani etyki
4. uczęszczał/a w szkole na lekcje religii i etyki
…………………………………………
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dotyczy tych rodziców, których dziecko nie będzie uczęszczać w szkole na lekcje religii/etyki:
Wybrana forma opieki nad dzieckiem:
□ 1. dziecko przebywa w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza
□ 2. dziecko może wychodzić poza teren szkoły i biorę pełną odpowiedzialność za jego
bezpieczeństwo
…………………………………………
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

V. Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły
ponadpodstawowej
1. Wypełnia uczeń.
Jakie zainteresowania rozwijałaś/rozwijałeś w okresie nauki w szkole podstawowej?
(np. ulubione przedmioty, osiągnięcia w konkursach, zainteresowania i pasje)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Wypełnia rodzic/prawni opiekunowie
Oświadczam, że mój syn/córka ………………………………………….…………………………
(imię, nazwisko)

□
□
□
□
□

posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
posiada orzeczenie o niepełnosprawności
choruje przewlekle
przebywa pod stałą opieką lekarza specjalisty
inne: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w siedzibie
placówki oraz na stronie internetowej szkoły – http://1lo.jaworzno.pl
Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się.
…….............................…
miejscowość i data

...............................................….
podpis matki/opiekuna prawnego

.…...........................................…
podpis ojca/opiekuna prawnego

