
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. J. I. KRASZEWSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

KLASA …....….. 

      nr w KU …….……. (wypełnia szkoła) 

DANE OSOBOWE 
IMIĘ    DRUGIE IMIĘ    NAZWISKO 

   

 

NUMER PESEL                                                         DATA i MIEJSCE URODZENIA (MIEJSCOWOŚĆ) 

             

 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
 

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA           NR DOMU       NR LOKALU 

    

 

 KOD              POCZTA                                                          GMINA                          WOJEWÓDZTWO  

    

 

email:  UCZNIA                                                                 TEL. KONTAKTOWY UCZNIA 

  

 

MIEJSCE ZAMELDOWANIA  
 

MIEJSCOWOŚĆ  ULICA        NR DOMU     NR LOKALU 

    

 

 KOD              POCZTA                                                          GMINA                          WOJEWÓDZTWO  

    

 
DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA 
       IMIĘ                                                     NAZWISKO                                                           TEL. KONTAKTOWY 

   

ADRES ZAMIESZKANIA:                                                 

                                                                                                email: 

 

DANE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI 
       IMIĘ                                                   NAZWISKO                                                           TEL. KONTAKTOWY 

   

ADRES ZAMIESZKANIA:                                                 

                                                                                                email:                                                                      

 

* Potwierdzam wolę podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. I. Kraszewskiego w Białej 

Podlaskiej. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Szkoły i zobowiązuję się go przestrzegać. 
 

* Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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* Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka i danych osobowych podanych w 

kwestionariuszu i dokumentach złożonych podczas rekrutacji w bazie danych Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej w celu realizowania statutowych zadań szkoły. Dane będą 

chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawienia 

swoich danych. 

 

* Wyrażam zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych w celu realizacji gwarantowanych 

świadczeń profilaktyki zdrowotnej. 

Szkoła realizując ten obowiązek zapewnia uczniom opiekę pielęgniarki szkolnej i stomatologa. 

Przekazane dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań przewidzianych odpowiednimi przepisami. 

 
 
 

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

(miejscowość)                                                           (data)                                      (czytelny podpis ucznia) 

 

 

  …….……………………………….. 
            ( podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

     Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 

wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych  

z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach 

organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. J.I.Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Ponadto 

wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie 

internetowej szkoły, kronice szkolnej, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), 

oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły. 

Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 
                                                  ……….……………..                         ….……………………, ……….. 

                                                   ( miejscowość, data )              ( czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych) 

 

PODSTAWA PRAWNA. 

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

 
2.ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119/1) 

 

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków szkolnych (Dz.U. z 18 maja 2018 r. poz. 939 z póź. zm.). 

 

 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji. 

      

   …………………….……….., 
(miejscowość)                   (data)                                                                                       

……………………………………………… 
        (imiona i nazwisko/a rodziców/opiekunów) 

 


