
……………………………………………………..    Cieszyn, dnia………………… 
nazwa Gimnazjum 
 
…………………………………………… 
adres 

 
 

Kwestionariusz 
osobowy  

 
CZĘŚĆ I 

Nazwisko i imiona kandydata:...................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................................... 

PESEL: …………………………… telefon kontaktowy: …..…………………………………………………… 

Adres zamieszkania ..............................                  …………………........................................................ 
                                              ( Kod pocztowy  )                                            ( miejscowowść )        
 
……………………………………………………                         ………………………                      ……………………… 
                                  ( ulica)                                                 (  nr domu)                          (nr mieszkania) 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)............................................................................................... 

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego): .......................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych): 

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

Telefon kontaktowy ojca (opiekuna)………………………………………. 

Telefon kontaktowy matki (opiekuna) …………………………………… 

Oświadczenie kandydata 

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Szkoły, a w przypadku jego naruszenia do ponoszenia 
konsekwencji włącznie z wydaleniem ze szkoły. 
 

    …………..…………………………..                                                                                              
                                                                                                     (podpis kandydata) 

Oświadczenie rodziców: 
 
Zobowiązuję się do regularnego i terminowego utrzymywania kontaktów ze szkołą poprzez 
wychowawcę klasy. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/na  poinformowany / na, iż, zgodnie z wymogami szkół 
katolickich, w KLO w Cieszynie nie ma zajęć z etyki, które według podstawy programowej MEN 
miałyby zastępować lekcje religii i wyrażam na to zgodę.  
 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

                                                                                                                      (podpisy rodziców) 



 

Języki obce, których kandydat chciałby się uczyć (oprócz języka angielskiego): 

 

 język niemiecki 
 język francuski 

 
UWAGA!! 

• Kandydat ma obowiązek wybrać 2-3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, kolejne 
przedmioty może realizować, jeżeli osiąga odpowiednie wyniki w nauce 

• Kandydat  może je wybrać spośród wszystkich przedmiotów nauczanych w KLO 

• podczas rekrutacji kandydat zobowiązany jest wskazać orientacyjnie profil klasy, do 
której aplikuje 

• deklarację potwierdzającą lub zmieniającą wstępny wybór przedmiotów w zakresie 
rozszerzonym uczeń składa do 1 grudnia 

WYBIERAM NASTĘPUJĄCE ROZSZERZENIE: 

 
 humanistyczno- społeczno – językowe 

- język polski 
- historia 
- wiedza o społeczeństwie 
- matematyka 
- język angielski 
- geografia  
- j. łaciński, historia sztuki 
 

Punktowane przedmioty: język polski,  matematyka, wiedza o społeczeństwie, jeden 
przedmiot z grupy: historia, geografia,język obcy ( najwyższa ocena na świadectwie 
ukończenia gimnazjum )  

 matematyczno- ekonomiczno - przyrodnicze  
- biologia 
- chemia 
- matematyka 
- język angielski 
- geografia 
- fzyka 
- nformatyka 
- język łaciński 
 

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, jeden przedmiot z grupy: biologia, 
chemia, fizyka, geografia z którego kandydat otrzymał najwyższą ocenę na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, język obcy ( najwyższa ocena na świadectwie ukończenia 
gimnazjum )  
 

 

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

Podpis rodzica (opiekuna)              Podpis kandydata 



CZĘŚĆ II 

1. Znajomość języków obcych: 

Język ......................, liczba lat nauki ...................., stopień zaawansowania ............................... 

Język ......................, liczba lat nauki ...................., stopień zaawansowania ............................... 

Język ......................, liczba lat nauki ...................., stopień zaawansowania ............................... 

 

2. Udział w organizacjach i zajęciach pozaszkolnych:  

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

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

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

3.Udział w konkursach i turniejach oraz uzyskane rezultaty: 

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

4. Zainteresowania: 

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

5. Przynależność do parafii: ............................................................................................................. 

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

         podpis kandydata 

 

OPINIA WYCHOWAWCY 

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

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

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

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

               podpis wychowawcy 

 

 

 

Uwaga: Dane osobowe zawarte w ankiecie będą wyłącznie wykorzystywane dla celów 
ewidencyjnych szkoły i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani żadnym instytucjom. 

 


