
1 
 

……………………………………………………… 

 (miejscowość, data) 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  

 
Proszę o przyjęcie mojej córki/mojego syna ……………………………………………………………….. 

 

do oddziału przygotowawczego  CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego, 

na rok szkolny 2022/2023. 

                                                                                                                                                           

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA  

DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO 
(PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

NAZWA SZKOŁY 

CXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KILIŃSKIEGO 

ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY 

ADRES SZKOŁY 01-513 WARSZAWA, UL. A. FELIŃSKIEGO 13 

JĘZYKI OBCE JĘZYK ANGIELSKI  JĘZYK NIEMIECKI 

1. Nazwisko 

 

2. Pierwsze imię 

 

3. Drugie imię 

 

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..…. 

płeć K M   

4. PESEL lub w przypadku jego braku 

seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego  

tożsamość ucznia 

5. Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

 

 

 

6. Miejsce urodzenia 

…………………………………………………. 
                                 miejscowość 

 

…………………………………………………. 
obywatelstwo            

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 
 

 

7. Kod pocztowy 8. Miejscowość       / Dzielnica 9. Ulica, numer 

       ………………………………………………… ……………………………………………...…… 

10. Telefon domowy 11. Telefon komórkowy ucznia 12. E-mail 

………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………...……… 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

 

 

16. Imię i nazwisko ojca 
 

………………………………………………… 

Nr telefonu 

………………………………………………… 

E-mail 

………………………………………………… 

17. Imię i nazwisko matki 
 

………………………………………………… 

Nr telefonu 
………………………………………………… 

E-mail 

………………………………………………… 

18. Imię i nazwisko prawnego opiekuna 
 

…………………………………………………... 

Nr telefonu 

…………………………………………………... 

E-mail 

………………………………………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

(wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania kandydata) 
 

19. Kod pocztowy 

 

 

20. Miejscowość 

 

 

 

21. Ulica, numer 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 
CZĘŚĆ 1. DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO 

 

1. Imię i nazwisko:  ………………………………………………….………………………………………. 

2. Nazwa poprzedniej szkoły (do której dziecko uczęszczało w Polsce) 

………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

3. Informacje dotyczące szkół w innych krajach niż Polska, do których dziecko uczęszczało: 

 

Nazwa szkoły i kraj Od Do 

Język w jakim 

prowadzono lekcje 

 

Czy dziecko uczyło się języka 

polskiego jako drugiego? 

(tak/nie) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

CZĘŚĆ 2. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE DZIECKA (WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ NALEŻY PODKREŚLIĆ) 

 

1. Jaki jest język rodzimy dziecka?  

2. Czy dziecko rozumie język polski? wcale   niewiele trochę średnio dobrze 

3. Czy dziecko mówi w języku polskim? wcale   niewiele trochę średnio dobrze 

4. Czy dziecko pisze w języku polskim? wcale   niewiele trochę średnio dobrze 

 

 

5. Czy dziecko posługuje się inny językiem niż język rodzimy? * 

* we właściwe miejsce należy wstawić -  x 

tak nie 

 

5a. Jeśli, dziecko posługuje się dodatkowo inny językiem niż język rodzimy należy wskazać w jakim stopniu używając 

określeń: niewiele, trochę, średnio, dobrze, biegle. 

Język Mówi Czyta Pisze 

    

    

    

    

 

 

CZĘŚĆ 3. JĘZYK JAKIM POSŁUGUJE SIĘ RODZINA 

 

1. W jakim języku mówi się najczęściej w domu? ……………………………………………………………… 

 

CZĘŚĆ 4. POMOC DZIECKU W DOMU 

1. Czy w domu są osoby, które mogą pomóc 

dziecku przy odrabianiu prac domowych.* 
 * we właściwe miejsce należy wstawić -  x 

 

Tak 

 

 

nie 

a. Kim jest ta osoba dla dziecka? 

……………………………………………………….. 

b. Jaką pomoc może otrzymać dziecko? 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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2. Czy dziecko jest członkiem klubów lub grup? 

Jakich? (np. harcerze, grupa w której uczy się 

języka ojczystego, grupy sportowe, itp.) 

 

 

3. Jak często dziecko uczestniczy w 

spotkaniach? 

 

 

 

4. Jaki język jest głównie używany w grupie/ 

klubie do którego dziecko uczęszcza? 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 5. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA*  

1. Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 

Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub instytucji 

równorzędnej? 

TAK NIE 

2. Czy dziecko posiada opinię pedagogiczną, sporządzoną przez pedagoga 

szkolnego/wychowawcę klasy szkoły, której absolwentem jest kandydat, a w 

szczególności ocenę umiejętności poznawczych? 
  

3. Czy dziecko posiada opinię psychologiczną, wystawioną przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

 
 

4. Czy dziecko posiada diagnozę medyczną dotyczącą rodzaju niepełnosprawności lub 

dotyczącą chorób przewlekłych/ orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

 
 

5. Czy dziecko posiada ubezpieczenie zdrowotne na terenie RP? 
 

 
 

* we właściwe miejsce należy wstawić -  x 

 
DO KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO ZAŁĄCZAM:     

                                                                           

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły i kwestionariusz informacyjny ucznia (wydrukowany  i potwierdzony 

podpisem kandydata oraz przynajmniej jednego opiekuna prawnego). 

2. Świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły, kolejnego etapu 

edukacji za granicą lub dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne 

oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego 

ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia 

lub innego dokumentu dającej podstawę do podjęcia nauki w oddziale przygotowawczym  w liceum 

ogólnokształcącym (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). 

3. Odpis aktu urodzenia ucznia (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego) 

4. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych, olimpiad, zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych (o ile uczeń posiada - przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego). 

5. Karta zdrowia lub inny dokument potwierdzający diagnozę medyczną dotyczącą rodzaju 

niepełnosprawności lub dotyczącą chorób przewlekłych / orzeczenie o niepełnosprawności (o ile uczeń 

posiada - przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). 

6. Dokument potwierdzający posiadane przez ucznia ubezpieczenie zdrowotne na terenie RP (o ile uczeń 

posiada). 

7. 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm opisane na odwrocie: 

- nazwisko i imię kandydata, data urodzenia, 

- dokładny adres zamieszkania, PESEL (o ile uczeń posiada). 

8. Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają ponadto dokument potwierdzający prawo pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

KANDYDAT O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH DODATKOWO SKŁADA: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub instytucji równorzędnej (przetłumaczone na język polski  

przez tłumacza przysięgłego), 
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b. opinię pedagogiczną, sporządzoną przez pedagoga szkolnego/wychowawcę klasy szkoły, do której 

kandydat uczęszczał, a w szczególności ocenę umiejętności poznawczych (przetłumaczoną na 

język polski przez tłumacza przysięgłego). 

c. opinię psychologiczną, wystawioną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub instytucję 

równorzędną (przetłumaczoną na język polski przez tłumacza przysięgłego). 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 
 

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

2. Zobowiązuję się że niezwłoczne powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku 

(szczególnie dotyczy zmiany adresu zamieszkania ucznia i rodzica oraz danych kontaktowych). 

 

 

 

 

 

 

………………………….………………………………            …………………………………………………. 
Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)     Czytelny podpis kandydata 

 
 

 

 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego (ul. A. Felińskiego 13 01-513 Warszawa). Dane 

osobowe zawarte w formularzu  będą przetwarzane w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego przez placówkę 

(podstawa prawna przetwarzania: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C RODO, przez 

czas określony przepisami prawa. Dane mogą być przekazywane współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim na 

zasadach określonych w RODO. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do krajów innych niż kraje 

UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie 

przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do sprzeciwu 

wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. 

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: e-mail: iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………………………….…………………………………          …………………………………………………. 
Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)    Czytelny podpis kandydata 

 


