
Ankieta informacyjna liceum
Edukacja Domowa 

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

imiona i nazwisko ucznia 

miejsce urodzenia 
(miejscowość, powiat, gmina)

data urodzenia 
(RRRR-MM-DD) 

__ __ __ __ - __ __- __ __ 

PESEL ucznia __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

obywatelstwo ………………………………………………………
(jeśli inne niż polskie – należy podać nazwę, serię i numer dokumentu pobytu) 

Klasa, do której ma zostać
przyjęty uczeń, rok szkolny. 

_____ na rok szk. …... /……
(klasa)                                                              

adres zamieszkania ucznia,
taki jak we wniosku 

..………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

__ __- __ __ __
(kod pocztowy)

……………………………………………….. 
(poczta, powiat, gmina) 

adres korespondencyjny 

..………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

__ __- __ __ __
(kod pocztowy)

……………………………………………….. 
(poczta, powiat, gmina) 

nazwa i adres: 
(wybrać właściwe w zależności od miejsca

zamieszkania ucznia) 

- urzędu gminy, 
- urzędu dzielnicy, 

- urzędu miasta

Nazwa:  ............................................................................
..………………………………………………………

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

__ __- __ __ __
(kod pocztowy)

……………………………………………….. 
(poczta, powiat, gmina) 

nazwa i adres szkoły, do
której uczęszczał uczeń

(rodzaj, numer, dokładny
adres) 

Nazwa:  ............................................................................
..………………………………………………………

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

__ __- __ __ __
(kod pocztowy)

……………………………………………….. 
(poczta, powiat, gmina) 

imiona i nazwiska rodziców

adres zamieszkania rodziców
Adresy prosimy podać, jeśli są inne niż adres

zamieszkania ucznia. Adres zamieszkania
niepełnoletniego ucznia i jednego z rodziców

(opiekunów) musi taki sam 

matka 

ojciec

adres e-mail matki(do kontaktów ze
szkołą) 



adres e-mail ojca(do kontaktów ze
szkołą) 

telefony kontaktowe matki,
ojca 

adres email i telefon
kontaktowy ucznia, jeśli jest

pełnoletni (do kontaktów ze szkołą) 

informacje o językach
obcych ( proszę wpisać nazwy języków ) 

język wiodący*:

drugi język**:

☐Czy kontynuacja z SP?  
_____________________________________________
* nauczany od 1 kl. SP 
** nauczany od 7 kl. SP lub inny dla początkujących dostępne języki: angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, włoski, rosyjski 

rozszerzenia 
(należy wybrać od 2 do 3)

1 2 3

Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia szkoły o zmianach w informacjach podanych w 
niniejszej ankiecie. 

Ważne informacje: 

Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły. Dane są zbierane w celu prowadzenia 
dokumentacji szkolnej. 

Data ………………

 ………………………. ………………………. ……………………….. 
podpis matki                                       podpis ojca                                      podpis ucznia (jeśli pełnoletni) 


