
 

 

Kwestionariusz osobowy kandydata 
 

Imię i nazwisko:  ....................................................................................................... 

Data urodzenia:  ....................................................................................................... 

Miejsce urodzenia:  ....................................................................................................... 

Numer PESEL:  ....................................................................................................... 

Adres zameldowania:  ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Adres do korespondencji:  ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

1. Imię i nazwisko:  ....................................................................................................... 

 Telefon:  ....................................................................................................... 

 Adres mailowy:  ....................................................................................................... 

2. Imię i nazwisko:  ....................................................................................................... 

 Telefon:  ....................................................................................................... 

 Adres mailowy:  ....................................................................................................... 

Deklaruję następujący wybór drugiego języka obcego (poza angielskim, który jest obowiązkowy dla 
wszystkich uczniów)1: 
wybór pierwszy:  ....................................................................................................... 

wybór drugi2:  ....................................................................................................... 

Deklaruję wybór następujących przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym3  
(UWAGA! łączna liczba wybranych przedmiotów powinna wynosić od 1 do 5; z każdego z 
bloków można wybrać co najwyżej jeden przedmiot):  
blok 1: j. polski  matematyka  

blok 2:  geografia   biologia  

blok 3:  historia  fizyka  

blok 4:  chemia   informatyka  wiedza o społeczeństwie        

blok 5:    drugi język obcy (jaki?)  ................................  

________________ 

Deklaruję wybór trzeciego przedmiotu na egzaminie wstępnym4:  

historia  geografia  biologia  chemia  fizyka  

 
  
 .................................................................... 
 data i podpis kandydata 

                                                 
1
 Do wyboru są następujące języki: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski. Grupa jest uruchamiana, jeśli chęć uczestnictwa 

w zajęciach zgłosi co najmniej pięć osób. 
2
 Prosimy o wskazanie drugiego, alternatywnego wyboru drugiego języka obcego na wypadek, gdyby nie powstała grupa 

językowa wskazana jako wybór pierwszy.  
3
 Rozszerzenie z języka angielskiego jest obowiązkowe dla wszystkich.   

4
 Dotyczy tylko osób, które przystępują do egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny składa się z trzech części: język polski, 

matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród powyższych. 



 
 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, której analiza pozwoli nam lepiej zrozumieć, jakimi 

przesłankami kierujecie się Państwo podejmując decyzję o wyborze szkoły dla Państwa dziecka.  

 

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas.  

 

*********************************** 

 

1. Jakie czynniki miały największy wpływ na Państwa decyzję o wyborze Sobieskiego? (1): 

  wysoka jakość kształcenia    korzystny klimat do rozwoju dziecka 

  wysoki poziom bezpieczeństwa   świetne wyposażenie szkoły  

  dogodna lokalizacja szkoły   dobre opinie znajomych o szkole 

  obecność drugiego dziecka w szkołach SFERY   opinia mojego dziecka  

  brak opłaty za kształcenie laureatów   

  inne, jakie? .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

2. W jaki sposób dotarły do Państwa informacje na temat oferty Sobieskiego? (2): 

  ulotka otrzymana w szkole na wywiadówce   plakat reklamowy na szkolnej tablicy ogłoszeń 

  billboard reklamowy na ulicy   konkurs matematyczny „JANEK” w Sobieskim 

  konkurs kuratoryjny pisany w Sobieskim     zaproszenie listowne dla mojego dziecka 

  wizyta dziecka w Sobieskim podczas wystawy Centrum Kopernika     e-mail 

  wizyta dziecka w Sobieskim podczas wykładu naukowego    Facebook 

  informacja przekazana przez znajomych 

  inaczej, jak? ................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

  

 

                                                 
1
 Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi.  

2
 Prosimy o wskazanie wszystkich prawdziwych odpowiedzi. 


