
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

VIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie im. św. Maksymiliana Marii Kolbe  

  rok szkolny 2019/2020 semestr ……………………………………  

  Przedmiot rozszerzony …………………………………………………………………………………………... 
/biologia lub geografia/ 

 

 

Wszystkie poniższe punkty należy czytelnie wypełnić  

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

1. Nazwisko  ……………………………………………………………………………..……………….. 

    Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia: dzień ……..……. miesiąc …….............................................. rok …..……..………. 

    Miejsce ur. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Obywatelstwo: ……………………………………………………………….…………………………………. 

4. Numer PESEL         ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ ⌴ 

5. Adres zamieszkania: 

Miejscowość ……………………………… ul./os. ………………………………………………………………. 

nr domu …………… nr mieszkania …………... dzielnica ………………………………………………………. 

kod pocztowy ..………………… poczta …………………………….. powiat ………………...………………... 

gmina …………….................................................... województwo ……………………………………………… 

nr telefonu do kontaktu ……………………………………………………….. 

 

Potwierdzam zgodność podanych przeze mnie danych: 

 

 

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

(miejscowość, dnia)       (czytelny podpis) 

 

OŚWIADCZENIE 

Działając zgodnie z z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.UEL119 z 04.05.2016,str 1)  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, szkolnych i statystycznych. 

 

 

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

(miejscowość, dnia)       (czytelny podpis) 

  



 

……………………………………… 

                (imię i nazwisko kandydata) Kraków, dn. ……….………………. 
 

……………………………………… 
                (data i miejsce urodzenia) 
 

……………………………………... 
   (dokładny adres, z kodem pocztowym) 

……………………………………... 
 

……………………………………... 

                          (nr tel.) 

 
 

mgr Tadeusz Zarawski 

Dyrektor Zespołu Szkół  

Przemysłu Spożywczego w Krakowie 
 

ul. Macieja Miechowity 6 

31-469 Kraków 
 

 

 

Podanie 
 

 

 

                    Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do VIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Krakowie im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie  

do semestru ……………………….……….. w roku szkolnym …….………………………………………..…... 

………………………………………...……; …………………………………………………………………….. 

                            (język obcy)                                                                           (przedmiot rozszerzony: biologia / geografia) 

 

Jestem absolwentem ……..………………………………………………………………………………………... 

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

(nazwa i adres szkoły) 

Prośbę swą motywuję ………….………………………………………………………………………………… . 

 

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

Z poważaniem 
 

………………..……………………..…….  

                            (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Świadectwo ukończenia ZSZ, 

2. Podanie 

3. Kserokopia dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

4. 3 zdjęcia 


