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rok szkolny 2023/24

KLASA I

*Kwestionariusz drukowanymi literami wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie.

I. Dane osobowe dziecka

Nazwisko dziecka

Imiona dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres miejsca zamieszkania

Adres zameldowania

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej

Nr telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej

Nr telefonów kontaktowych



1. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej? Jeżeli TAK, to kiedy?

2. Czy dziecko posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności? Jeżeli TAK, to do kiedy ważne?

3. Zastrzeżenia zdrowotne (inne informacje ważne dla zdrowia, rozwoju 

i bezpieczeństwa ucznia) _                                                                  

Dziecko korzystać będzie:
z obiadów w stołówce szkolnej  tak
ze świetlicy szkolnej tak nie

nie

III.Inne informacje dotyczące dziecka (rodzice wypełniają dobrowolnie)

IV.Wstępna deklaracja dotycząca opieki świetlicowej i dożywiania

-----------------------------------                                                                   ---------------------------------------------------------------
miejscowość, data                                                                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Zgodnie z art.23 ust.1pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych(Dz. U.
2016.poz.  195)  oraz  Rozporządzeniem  Nr  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO wyraża/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych
danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Jagiełły w Urzędowie w związku z procesem
rekrutacji oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojego/
naszego dziecka oraz rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgodnie z potrzebami szkoły(strona internetowa
szkoły, gazetki, wycieczki itp.).

Administratorem danych osobowych jest:  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących im. W. Jagiełły  w Urzędowie,  
                                                                                                   ul. Wodna 24, 23-250 Urzędów

Inspektorem Ochrony Danych jest: Krzysztof Gołaszewski, adres e-mail: krzysztof.golaszewski@togatus.pl

Oświadczam,  że  wszystkie  podane  wyżej  dane  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym.  Jednocześnie
oświadczam,  że  podaję  dane  dobrowolnie  oraz  mam  świadomość  przysługującego  mi  prawa  do  wglądu
 i poprawiania powyższych danych.

-----------------------------------                                                                   ---------------------------------------------------------------
miejscowość, data                                                                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)


