
KWESTIONARIUSZ UCZNIA  

  
  

 
    

                         imię                       drugie  imię                          nazwisko 

 
 

 

    data urodzenia                                            miejsce urodzenia (wraz z nazwą kraju, jeśli inny niż Polska)  
             

   Obywatelstwo                                                                                                               nr PESEL  

Adres zamieszkania  ucznia    

      

         kod pocztowy, miejscowość                         ulica, nr domu, nr mieszkania  dzielnica/gmina  

 

powiat 

 □  Wieś    □  Miasto do 5tys.                              □  Miasto pow. 5tys    

                                                                                    

Adres zameldowania ucznia (uzupełnić, jeśli inne niż miejsce zamieszkania) 

      
           kod pocztowy, miejscowość                        ulica, nr domu, nr mieszkania                          dzielnica/gmina   

Kontakt z uczniem  
  

 
  

 tel. komórkowy ucznia  adres e-mail .ucznia  

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych   

 
 

 

 imię matki  nazwisko matki  
  

 
  

                     tel.  komórkowy  matki                                                                           adres e-mail matki 

 
 

 imię  ojca  nazwisko ojca  

  

                          tel. komórkowy ojca                                                                                adres e-mail ojca  

Adres zamieszkania rodziców (uzupełnić, jeśli inne niż ucznia)   

      
   kod pocztowy, miejscowość                        ulica, nr domu, nr mieszkania                          dzielnica/gmina  

                                                                 

                    
 Dane osoby sprawującej bezpośrednią opiekę (jeśli jest inna niż wyżej wymienione) 

 

 

Nr ewidencyjny ucznia:  
  
……………………………………… 
Data przyjęcia:  
 

 ……………………………………………..  

Przyjęty do klasy:  
 
Język I:  
  
Język II:  

Zmiana klasy na:   
  
Język I:  
  
Język II:  

Data rezygnacji ze 

szkoły: 
 



2 
 

Wyrażam wolę nauki w CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w klasie 

wskazanej wyżej.                                                                                                                                        

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem i Programem wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły  i akceptuję ich postanowienia.  

 

………………………………………………………                        …………………………………………………………  

podpis ucznia                                                                                         podpis rodzica 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkoły.                                                                                                

Zezwalam na fotografowanie i filmowanie podczas imprez szkolnych.  

Zobowiązuję się powiadomić szkołę o wszelkich zmianach w powyższych danych. 

 

…………………………………….                        …………………………………….. 

podpis ucznia                                                                              podpis rodzica 

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE 

 

RELIGIA /ETYKA  
Proszę zaznaczyć wybrane pola  

Po przyjęciu mojego dziecka do pierwszej klasy wyrażam wolę do jego uczestnictwa w lekcjach  

 □ religii                                                  □ etyki                          

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  

 Po przyjęciu mojego dziecka do pierwszej klasy  □ rezygnuję z uczestnictwa w lekcjach wychowania 

do życia w rodzinie. 

 

………………………………..                                    ……………………………….. 

podpis ucznia                                                                                                podpis rodzica 

 
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie                            
w Warszawie ul. Świętokrzyska 18a. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   
i Rady (UE) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  2016: 
L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).  
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.  
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę nie dłużej niż do końca okresu , w którym uczeń uczęszcza do szkoły.  

 

  
…………………………………………….                                       ………………………………………………  
  

Data i podpis  ucznia                                                                               Data i podpis rodzica/ rodziców   
  

  


