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ANKIETA – PODANIE  KANDYDATA 
do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni  

 
I. 1.  Dane osobowe kandydata (wypełnić drukowanymi literami): 
 
Imię/ imiona (zgodnie z aktem urodzenia): ................................................................................................... 
 
Nazwisko: .................................................................................................................................................. 
 
Data urodzenia  (dzień, miesiąc, rok) : ...................................................................... 
 
Miejsce urodzenia: .................................................................................................. 
  
Obywatelstwo : ..........................................................                         
 
PESEL                                                                                                                                     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Adres zamieszkania:                                                                                                   
        
 .................................................................................................................................................................................... 
         kod  pocztowy                                miejscowość,                 ulica,                      numer  domu  /  mieszkania 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):                                                                                                 
        
 .................................................................................................................................................................................... 
         kod  pocztowy                                 miejscowość,                 ulica,                      numer  domu  /  mieszkania 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nr telefonu kandydata: .................................................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          
            

2.  Ukończone Gimnazjum  / numer Gimnazjum i adres / : ......................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................ 

 
Języki obce w Gimnazjum : ....................................................................................................................... 
 
3.  Zainteresowania : ................................................................................................................................ 
 
4.  Uczestnictwo w olimpiadach, konkursach /rok, etap, zajęte miejsce / : ........................................... 
 
........................................................................................................................................................................ 

 
5. Decyzję o wyborze IX LO podjąłem/ podjęłam na podstawie informacji: a) od znajomych,  
b) ze strony internetowej szkoły,  c) w czasie dnia otwartego szkoły,   d) z informatora 
oświatowego, folderów, ulotek / giełdy szkół,  e) z innych źródeł (jakich?)  
 
............................................................................................................................................................. 
6.  Zapoznałem/am/ się z regulaminem ucznia IX LO i zobowiązuję się go przestrzegać oraz 
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania przedmiotowego i zachowania. 
 
Regulamin ucznia – „Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki” (Rozdział V Statutu IX LO w Gdyni) oraz 
wewnątrzszkolny system oceniania (Rozdział VI Statutu IX LO w Gdyni) dostępne są na stronie internetowej: 
www.lo9.gdynia.pl (w zakładce „o szkole” – w dziale dokumenty - Statut). 
 
 

........................................, ..........................                    ................................................................. 
 miejscowość                      data                  podpis  kandydata 
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II. 1.  Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) kandydata:   
     (wypełniają rodzice /opiekunowie prawni)  
 

matka (opiekun prawny):  
 
Imię: .............................................................      Nazwisko: ......................................................................... 
 
Adres: .............................................................................................................................................................                                                                                               
                 kod  pocztowy                    miejscowość,                         ulica,                          numer  domu  /  mieszkania 

 

Kontakt:  .................................................                               ......................................................................................... 
                          numer telefonu                                                                    adres poczty elektronicznej 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ojciec (opiekun prawny):    
 
Imię: .............................................................      Nazwisko: .......................................................................... 
 
Adres: .............................................................................................................................................................                                                                                               
                 kod  pocztowy                    miejscowość,                         ulica,                          numer  domu  /  mieszkania 

 

Kontakt:  .................................................                               ......................................................................................... 
                          numer telefonu                                                                    adres poczty elektronicznej 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Charakterystyka dziecka (wskazówki dla wychowawcy klasy): ................................................................. 
  
.......................................................................................................................................................................... 

 
Stan zdrowia kandydata: .............................................................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Opieka specjalistyczna, ewentualne zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego: ............................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 

             
3.  Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach:           religia                                 etyka 
     (proszę wpisać:  TAK  lub  NIE) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Jako rodzic (opiekun) kandydata wyrażam zgodę na publikację zdjęć i nazwiska córki/ syna na 
stronie internetowej IX LO i informacjach zamieszczanych w budynku szkoły – w związku z sukcesami 
w nauce, osiągnięciami sportowymi i artystycznymi oraz uczestnictwem w życiu społeczności szkolnej.      
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W związku z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz.U.2015r. poz. 
2135, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r. (Dz.U. 
z 2015, poz. 2156 tekst ujednolicony: z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie.  

  
Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
 
 
 
 
..................................................................     .................................................................. 
data  i  podpis matki (opiekuna prawnego)                             data  i  podpis ojca (opiekuna prawnego) 
                                                                                        


