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Kwestionariusz osobowy 

Klasa Mistrzostwa Sportowego 

VII Liceum Ogólnokształcące  

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu 

1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia………………………………………………………..   Miejsce urodzenia ………………………………………… 

Adres zamieszkania 

Ulica ……………………………………………………………….…. miejscowość ………………………………………………………. 

nr domu/mieszkania…………… kod pocztowy ………-…………….. poczta .……..……………………………………….. 

telefon………………………………………………………………… e-mail ………………….……………………………………………. 

 

 
 2. Dane matki: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Adres zamieszkania 

ulica……………………………………………………………….…. miejscowość ………………………………………………………… 

nr domu/mieszkania…………… kod pocztowy ………-…………….. poczta ……..….…………………………………….. 

telefon…………………………………………………………………  e-mail ………………………………………………………………. 

 Dane ojca: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Adres zamieszkania 

ulica ……………………………………………………………….…. miejscowość ………………………………………………………. 

nr domu/mieszkania…………… kod pocztowy ………-…………….. poczta .……..……………………………………….. 

telefon………………………………………………………………… e-mail ………………………….……………………………………. 

 

 3. Oświadczenia do postępowania rekrutacyjnego. 

Zawodnik Kadry Młodzieżowej Polski      Tak/Nie* 

Zawodnik Kadry Młodzieżowej Województwa     Tak/Nie* 

Zawodnik klubu sportowego        Tak/Nie* 

…………………………………………………………………………………….. 
 Nazwa klubu sportowego 

Wielodzietność rodziny (więcej niż dwoje dzieci w rodzinie)   Tak/Nie* 

Niepełnosprawność jednego z rodziców      Tak/Nie* 

Niepełnosprawność obojga rodziców      Tak/Nie* 

Niepełnosprawność rodzeństwa       Tak/Nie* 

Samotne wychowywanie w rodzinie       Tak/Nie* 

Objęcie pieczą zastępczą         Tak/Nie* 

* niepotrzebne skreślić 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

* niepotrzebne skreślić 

5. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów kandydata:  

 Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego syna/córki* do szkoły mistrzostwa sportowego. 

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

 

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że dane zawarte 

w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

 

 Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 poz. 

1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VII Liceum 

Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego z siedzibą: ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz. 

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

podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 

Kwestionariusz osobowy 

Klasa Mistrzostwa Sportowego 

VII Liceum Ogólnokształcące  

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu 

 

 

4. Dydaktyka 

Kandydat w poprzedniej szkole uczył się następujących języków obcych nowożytnych: 

Szkoła Podstawowa/ Gimnazjum/ Liceum* 

J. angielski  TAK/NIE*   
J. niemiecki  TAK/NIE*   
…………………  TAK/NIE*   
…………………  TAK/NIE*   

Przedmioty w zakresie rozszerzonym (dotyczy tylko kandydatów uczących się obecnie w liceum) 

1. …………………………………………………………………………..   
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………….. 

 

 

J. angielski  TAK/NIE* 

J. niemiecki  TAK/NIE* 

……………………….  TAK/NIE* 

……………………….  TAK/NIE* 

 
 

 

………………………………………………………… 

podpis kandydata 


