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AKADEMICKIE 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Dane ucznia: 

Imię 
 

 
Drugie imię 

 

Nazwisko  Pesel  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania ucznia: 

Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Adres zameldowania ucznia (wypełnić, jeśli inny niż zamieszkania): 

Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Proszę o przyjęcie do klasy: 

(zaznaczyć znakiem „X”) 

□ pierwszej □ drugiej □ trzeciej 

 
o profilu: 

□ ogólnym z rozszerzeniem biologiczno-chemicznym 

□ ogólnym z rozszerzeniem humanistycznym 

□ językowym 

□ inżynieryjnym 
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Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Stopień powinowactwa 

zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 

Stopień powinowactwa 

zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 

Imię i nazwisko 
 

 
Imię i nazwisko 

 

Wykonywany zawód  Wykonywany zawód   

Wykształcenie 
 

 
Wykształcenie 

 

Adres zamieszkania 
 

 
Adres zamieszkania 

 

Telefon kontaktowy  Telefon kontaktowy  

adres e-mail  adres e-mail  

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

 

 

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

Telefon do zakładu 
pracy 

 Telefon do zakładu 
pracy 

 

 
 

 

INFORMACJE O UCZNIU 

 Alergie pokarmowe / uczulenia / stałe choroby / wady rozwojowe: 

 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Czy uczeń był kiedykolwiek badany w poradni specjalistycznej? 
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 TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 

 

Jeśli wybrano odpowiedź „TAK”, proszę o uzupełnienie poniższej tabeli: 

Rok badania:  

Nazwa poradni:  

Zalecenia, jakie 
powinny być 
wykonywane przez 
szkołę: 

 

 

 

 Przebyte choroby: 

 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Orzeczenie stopnia niepełnosprawności? Jeśli tak – jaki? 

 

 TAK, ………………………………. / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 

 

 Inne informacje o uczniu, o których rodzice / opiekun prawny chce poinformować: 

 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Czy nasza oferta została Państwu przez kogoś polecona? 

 

 TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 

 

Czy może Pan / Pani podać imię i nazwisko osoby, która poleciła naszą placówkę? Odpowiedź 
jest dobrowolna, gwarantujemy zachowanie tajemnicy, a informacja wykorzystana będzie 
w związku z prowadzonym konkursem z atrakcyjnymi nagrodami, którego zwycięzcą będzie 
osoba, która poleciła nas największej liczbie osób. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

1. Mój syn / córka* ………………………..……………. będzie / nie będzie* uczestniczył(a) w lekcjach religii. 
2. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do 
nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi 
zmianami). 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na 
stronie internetowej promującej placówkę oraz w ramach przekazywania informacji o pracy dydaktyczno 
– wychowawczej szkoły. 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na gromadzenie danych osobowych dziecka i jego rodziców / 
opiekunów prawnych.** 

5. Zobowiązuję się do: 
a. przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, 
b. podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 
c. Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

 

   

Data  Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 

** Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziców / opiekunów prawnych są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych 

okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 
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Zgłaszam udział dziecka w następujących zajęciach dodatkowych: 

Rodzaj zajęć Odpłatność 
Wstawić 
znak X 

Brydż nieodpłatne  

Chór nieodpłatne   

Fakultety i konsultacje przedmiotowe nieodpłatne   

Fotografia nieodpłatne   

Koło informatyczne nieodpłatne   

Koła językowe (w tym konwersacje) nieodpłatne   

Koło strzeleckie nieodpłatne   

Kółko teatralne nieodpłatne   

Koło historyczno-turystyczne (wędrowanie, pochody, rajdy) nieodpłatne   

Samorząd Szkolny nieodpłatne   

Wolontariat nieodpłatne   

Zajęcia sportowe: piłka nożna, kulturystyka, siatkówka, piłka 
ręczna, koszykówka,  

nieodpłatne  
 

Zespół muzyczny (dla uczniów grających na instrumencie) nieodpłatne   

Język obcy (trzeci i kolejny do wyboru) – rosyjski, niemiecki, 
hiszpański, włoski 

12 zł/lekcja (45 minut)– grupa 
do 6 osób 

 

Nauka pływania (lekcja z instruktorem na basenie w Iławie)  35 zł lekcja (60 minut)  

Gra na instrumencie (gitara, keyboard, perkusja) 
 
*uwaga – wybrany instrument trzeba posiadać w domu 
(konieczność ćwiczenia gry) 

25 zł lekcja (45 - 60 minut, 
w zależności od wieku 
dziecka i etapu nauki) – 3-5 
uczniów w grupie; 
 
50 zł – lekcja indywidualna 
(45 - 60 minut, w zależności 
od wieku dziecka i etapu 
nauki) 

 

Taniec nowoczesny 8 zł/lekcja  

Taniec towarzyski  8 zł/lekcja  

Robotyka 
160 zł/miesiąc (4 spotkania 
w m-cu po 120 min.) 

 

Jazda konna 

25 -35 zł lekcja (60 minut), 
w zależności od liczebności 
grupy i stopnia 
zaawansowania i wieku 
 
50 zł – lekcja indywidualna 
(60 minut) 

 

Szachy 

25 zł lekcja (45 - 60 minut, 
w zależności od wieku 
dziecka i etapu nauki) – max. 
3 dzieci w grupie, 
 
50 zł – lekcja indywidualna 
(45 - 60 minut, w zależności 
od wieku dziecka i etapu 
nauki) 

 

Zumba lub zumba strong 8 zł/lekcja  

Smocze Łodzie 10 zł trening  

Wioślarstwo 10 zł trening  
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Tenis ziemny 

25 -35 zł lekcja (60 minut), 
w zależności od liczebności 
grupy i stopnia 
zaawansowania i wieku 
 
50 zł – lekcja indywidualna 
(60 minut) 

 

Fitness 8 zł/lekcja  

Zajęcia przygotowujące do matury: matematyka, fizyka, 
biologia, chemia, języki obce 

kursy 85 h – 850 zł 
kursy 130 h – 1300; zł 

 

Nauka jazdy na nartach i desce snowboardowej (w sezonie 
zimowym), nauka żeglowania i windsurfingu (w sezonie  
wiosenno-jesiennym), ścianka wspinaczkowa (całorocznie) 

opłaty ustalane bezpośrednio 
po zapisach, zależne od 
liczby zgłoszeń 

 

 

Szkoła może zorganizować również inne zajęcia – zgłoszenia przyjmują wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi 

od 1 września 2017 r.  

 
 
   

Data  Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


