KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

1. Imiona i nazwisko: ………………………………………………………………………….
2. Data urodzenia (dz. m-c; rok) ……………………………………………………………...
3. Miejsce urodzenia: ..……………………….. Województwo: ……………………………..
4. PESEL :

□□□□□□□□□□□

5. Adres stałego zameldowania:
Kraj ………………………………. Województwo …………………………………………
Powiat ……………………………. Gmina ………………………………………………...
Ulica …………………. Nr domu ………………….. Nr mieszkania …………………….
Miejscowość ………………………………………….. Kod pocztowy …………………….
6. Adres stałego zamieszkania:
Kraj ………………………………. Województwo …………………………………………
Powiat ……………………………. Gmina ………………………………………………....
Ulica …………………. Nr domu ………………….. Nr mieszkania ……………………..
Miejscowość ………………………………………….. Kod pocztowy ……………………..
7. Narodowość: ………………………… Obywatelstwo; …………………………………..
8. Nazwa i adres skończonego gimnazjum: ………………………………………………....
……………………………………………. rok ukończenia .…………………………………
9. Imiona i nazwisko:
ojca ( prawnego opiekuna)…………………………………………… tel. …………………..
matki (opiekunki prawnej) ………………………………………….. tel. …………………..

Deklaracja uczęszczania na zajęcia dodatkowe (zaznacz właściwą odpowiedź):
- religia

TAK

□

NIE

□

- etyka

TAK

□

NIE

□

- wychowanie do życia w rodzinie

TAK

□

NIE

□

Uwaga:
Żadne z wyżej wymienionych zajęć nie są zajęciami obowiązkowymi. W przypadku
wyboru Religii lub Etyki ocena końcowa wpływa na średnią ocen z całego roku
szkolnego.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie :
- danych osobowych mojego dziecka, danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych)
- wizerunku mojego dziecka w gazetkach szkolnych, tablicach szkolnych oraz na stronie
internetowej naszej szkoły zgodnie z w/w ustawą (Dz. U. Nr 133 z 1997r art. 24, 32, 351
o ochronie danych osobowych).
……………………………………………………
data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997r. art. 24, 32, 351
z późn. zm.) informuję, że dane osobowe będą wykorzystywane tylko w zakresie działalności
dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Jednocześnie informuję, że mają Państwo
obowiązek uaktualnienia i sprostowania danych w razie jakichkolwiek zmian. Powierzone
dane będą chronione zgodnie z prawem.
…………………………………..
(podpis ucznia)

……………………………………………………
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego.
2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego.
3. 3 fotografie
4. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych (zgodnie z wykazem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.
5. Kserokopia skróconego aktu urodzenia
6. Karta zdrowia.

