KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Nazwisko
Imię
Drugie imię
-

Data urodzenia (dd.mm.rr)

-

Miejsce urodzenia
PESEL

Klasa

Obywatelstwo

Stały adres zamieszkania:
Miejscowość
Ulica
Nr mieszkania

Nr domu
-

Kod

Nr telefonu

Poczta

Gmina
Powiat
Województwo

Tymczasowy adres zamieszkania (jeśli inny niż stały adres):
……………………...................................................................................................................................................

Rodzice*:

Prawni opiekunowie*:

*) właściwe zaznaczyć

Imię i nazwisko ojca ................................................................................................................................................
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………..….,
Tel. ……………………………………………………., e-mail …………………………………………………………………………………………..….,

Imię i nazwisko matki ..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………..….,
Tel. ……………………………………………………., e-mail …………………………………………………………………………………….……..….,

Ukończone Gimnazjum:
Nazwa
Miejscowość

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy
Zgodnie z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz
nagrań zawierających wizerunek ucznia/uczennicy, zarejestrowany podczas jego pobytu w szkole,
w szczególności podczas uroczystości szkolnych, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek szkolnych, bez
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki
ucznia/uczennicy w szkole. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać
umieszczony w gablotach, kronikach szkolnych, na stronie internetowej oraz materiałach promujących
szkołę.

Oświadczenie o realizacji religii / etyki:
*Oświadczam/y, że uczeń/uczennica:
będzie uczęszczał/a na zajęcia

religii w szkole

etyki w szkole

religii poza szkołą**

nie będzie uczęszczał
*) właściwe zaznaczyć
**) w takim przypadku uczeń zobowiązany jest przed klasyfikacją semestralną przedłożyć zaświadczenie informujące
o ocenie semestralnej z danych zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą

Oświadczenie o realizacji Wychowania do życia w rodzinie:
*Oświadczam/y
że uczeń/uczennica będzie ☐ / nie będzie ☐ uczęszczał/a na zajęcia
WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
*) właściwe zaznaczyć

W związku z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia i
rodziców (opiekunów) dla potrzeb szkoły i ewentualne umieszczenie nazwiska i imienia ucznia na stronie
internetowej szkoły.
Oświadczamy, że wszystkie powyższe informacje podajemy zgodnie ze stanem faktycznym.

.........................................................
/Miejscowość, data/

..................................................
/podpis kandydata/

...................................................
/podpis rodziców lub opiekunów/

