KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
1. Imiona i nazwisko ucznia………………………………………………..………………………………..……...
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………...…………………........................
3. Numer ewidencyjny PESEL:

4. Adres zameldowania ucznia na pobyt stały ………………………………………………....………………….
…………………………………………………………………………………….……………….........................
5. Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) ………………………………....…………………………………
6. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)…………………………………....…………………………………
7. Adres do korespondencji z Prawnymi Opiekunami (Rodzicami) …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ojciec: Tel. kom:…………………………….…....tel. do pracy:…………...………….………………………..
9. Matka: Tel. kom:………………….…….….......... tel. do pracy:…………...……….....….…………………….
10. E-mail Prawnego Opiekuna (Rodziców): ………………………………………………………………………
11. Zawód i miejsce pracy - OPCJONALNIE
a) ojca…………………………………....……………………………….…………………………………....…………
b) matki…………………………………....……………………………….…………………………………....……..
Wyniki w nauce:
Średnia ocen z II klasy gimnazjum…………………………………....……………………………….…………….
Ocena z zachowania z II klasy gimnazjum……………………………....……………………………….…………
Średnia ocen z III klasy gimnazjum (I półrocze) ……………………………....……………………………….…..
Ocena z zachowania z III klasy gimnazjum (I półrocze) ……………………………....…………………………..
(średnia ocen powinna być liczona z wyłączeniem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wf,
religia/etyka)
W celu weryfikacji zadeklarowanych wyników należy przedłożyć ksero świadectwa z 2 klasy i
zaświadczenie ze szkoły o wynikach z półrocza 3 klasy.

I N N E I N F O R M AC J E O U C Z N I U

Olimpiady, konkursy:
Sukcesy osiągnięte w czasie trwania nauki w gimnazjum (zawody, konkursy, olimpiady, przeglądy, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Znajomość języków: (jeśli „TAK” wpisać obok jak długo trwa nauka danego języka)
Angielski

 TAK

 NIE

……………………………………..

Chiński

 TAK

 NIE

…………………………………….

Rosyjski

 TAK

 NIE

…………………………………….

Dziecko posiada:
Opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 TAK

 NIE

Opinie/orzeczenie lekarskie/specjalistyczne

 TAK

 NIE

Dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii.

 TAK

 NIE

Dziecko będzie uczęszczało na lekcje etyki.

 TAK

 NIE

Dziecko będzie uczęszczało na lekcje wychowania do życia w rodzinie  TAK

 NIE

Zajęcia nieobowiązkowe:

Promocja szkoły
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i informacji
o sukcesach dziecka na stronie internetowej szkoły

 TAK

 NIE

(do celów promocyjnych).
Upoważniam do odbioru mojego syna/mojej córki ze szkoły:
imię i nazwisko

data ur.

stopień pokrewieństwa z dzieckiem

1……………………………………………………………………………………………………………….
2..……………………………………………………………………………………………………………….
3..………………………………………………………………………………………………………………
Aplikuję do klasy (wstępna deklaracja):



Klasa A matematyczno-fizyczna z rozszerzoną matematyką, fizyką, chemią
Klasa B biologiczno- chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką
(niepotrzebne skreślić lub wykasować)

Wybieram Ekonomię w praktyce/Prawo.
(niepotrzebne skreślić lub wykasować)

Zobowiązuję się powiadomić szkołę w przypadku zmiany danych kontaktowych oraz decyzji
odnośnie zajęć nieobowiązkowych.
Dane podane w kwestionariuszu ucznia są zgodne z Aktem Urodzenia dziecka oraz z informacjami
w Ewidencji Ludności w miejscu zameldowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez szkołę – wszystkie
informację umieszczone w kwestionariuszu są chronione i pozostają wyłącznie do wiadomości
dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcy, sekretarza oraz pielęgniarki.

....................................................................
(data, podpis rodzica/opiekuna)

