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II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego 

ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa 
 

 

Nazwisko: _____________________________________________________________________________________  

Imiona: (zgodnie z aktem urodzenia) ____________________________________________________________________  

Niniejszym wyrażam wolę podjęcia nauki w II L.O. im. Stefana Batorego w Warszawie. Zgadzamy się na 

przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym szkoły w celach związanych z nauką w II L.O. 

Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane osobowe dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam 

prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych. 
 

ANKIETA UCZNIA 
 

Data urodzenia: _________________________________ miejsce urodzenia: ______________________________  

Nr PESEL: _____________________________________ Obywatelstwo
*
: ________________________________  

Telefon do ucznia: ________________________________ adres e-mail ucznia: _____________________________  

Adres zamieszkania: ____________________________________________________________________________  

Miejscowość: ____________________________________ kod pocztowy: __________________________________  

Powiat: _________________________________________ Gmina/dzielnica: ________________________________  

Adres zameldowania: ___________________________________________________________________________  

Miejscowość: ____________________________________ kod pocztowy: __________________________________  

Powiat: _________________________________________ Gmina/dzielnica: ________________________________  

Matka/opiekun prawny: 

Imię i nazwisko: ________________________________________________________________________________  

Telefon: ________________________________________ adres e-mail: ___________________________________  

Adres korespondencyjny: _________________________________________________________________________  

Ojciec/opiekun prawny: 

Imię i nazwisko: ________________________________________________________________________________  

Telefon: ________________________________________ adres e-mail: ___________________________________  

Adres korespondencyjny: _________________________________________________________________________  

 

Dodatkowe informacje o kandydacie (zainteresowania, informacje o stanie zdrowia, inne, stałe zwolnienie z WF): 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
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 podpis kandydata podpis rodziców / prawnych opiekunów 
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Języki obce (nowożytne) 
 

Klasa pre-IB: 
Wybierz drugi język obcy. Jedyne możliwości to j. francuski (kontynuacja) 

oraz j. niemiecki (kontynuacja) 

Klasy dwujęzyczne: 
Wybierz drugi język obcy (poza angielskim). Będziesz się go uczył 3/3/2 godz. 

tygodniowo 

Pozostałe klasy: 
Wybierz dwa języki obce. W szkole nie ma możliwości nauki języka 
angielskiego „od podstaw”. Każdego z tych języków będziesz się uczył 3/3/2 

godz. tygodniowo. W przypadku wyboru języka angielskiego określ jego 

znajomość: 
 

 

 
Religia / Etyka 

Deklaruję wolę nauki (zaznacz jeden z przedmiotów): 

religia � 

etyka z elementami filozofii � 
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 podpis kandydata podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 
Wychowanie do życia w rodzinie 

Wychowanie do życia w rodzinie (w przypadku rezygnacji proszę poniżej wpisać „rezygnuję”): 

 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 podpis kandydata podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 
Wstępny wybór 3. przedmiotu rozszerzonego 

KLASA: mat fiz  KLASA: mat geo 

Chemia �  Chemia � 

Geografia �  Historia � 

Historia �  Informatyka � 

Informatyka �  Język niemiecki � 

Język niemiecki �  Wiedza o społeczeństwie � 

wiedza o społeczeństwie �    

   KLASA: pol hist 

KLASY: biol chem  Geografia � 

Matematyka �  Język niemiecki � 

Fizyka �  Wiedza o społeczeństwie � 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 podpis kandydata podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 
Załączniki 

Oryginał świadectwa   3 fotografie  

Oryginał zaświadczenia EG   Akceptacja warunków programu IB  

Karta zdrowia z gimnazjum   Wstępna deklaracja przedmiotów IB  

 

 od „zera” kontynuacja 

język angielski  � 

język niemiecki � � 

język francuski � � 

język włoski �  

język rosyjski �  

język hiszpański �  

� nie znam 

� znam „słabo” 

� poziom FCE 

� poziom CAE 

 


