KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY
1. DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym)

DANE UCZNIA
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
PESEL
DANE MATKI
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Telefon
Adres poczty elektronicznej
DANE OJCA
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Telefon
Adres poczty elektronicznej
GIMNAZJUM W KTÓREGO OBWODZIE MIESZKA KANDYDAT
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DEKLARACJE
Nauka religii
Nauka etyki
Wychowanie do życia w rodzinie

□ TAK
□ TAK
□ TAK

□ NIE
□ NIE
□ NIE
INFORMACJE

Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
Orzeczenie o niepełnosprawności
IPET
Dane o stanie zdrowia, stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym
uznane przez rodzica istotne dla
zapewnienia dziecku właściwej
opieki oraz metod dydaktycznowychowawczych w czasie pobytu w
szkole

□ TAK
□ TAK
□ TAK
□ TAK:

□ NIE
□ NIE
□ NIE
□ BRAK

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

INFORMACJA
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity:
Dz.U. 2002r., Nr 100, poz.926) przyjmuję do wiadomości, że:
•

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Gimnazjum nr 11 w Bytomiu z siedziba przy ul.
Tysiąclecia 7,

•

dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji obowiązku nauczania,

•

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

•

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

•

dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z aktami
wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.

Data ………………………………………………………

podpis MATKI …………………………….………………
podpis OJCA ………………………………………………
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2. DANE DODATKOWE (należy zakreślić pole TAK lub pole NIE)
ZGODY
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły).

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjazdach i wyjściach poza teren
szkoły organizowanych przez Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub
operacji ratujących życie lub zdrowie mojego dziecka w czasie zajęć
prowadzonych przez Gimnazjum nr 11 w Bytomiu, w tym także poza terenem
szkoły.

□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminami szkolnymi obowiązującymi w
Gimnazjum, w tym z regulaminem wycieczek szkolnych organizowanych przez
Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.

□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE

DEKLARACJE

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy.

Deklaruję korzystanie dziecka z posiłków w stołówce szkolnej.

□ TAK
□ NIE
□ TAK
□ NIE

INFORMACJA
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity:
Dz.U. 2002r., Nr 100, poz.926) przyjmuję do wiadomości, że:
•

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Gimnazjum nr 11 w Bytomiu z siedziba przy ul.
Tysiąclecia 7,

•

dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zadań statutowych szkoły,

•

dane dotyczące wizerunku będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły,

•

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

•

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

•

dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celami
podanymi powyżej.

Data ………………………………………………………
podpis MATKI …………………………….………………
podpis OJCA ………………………………………………
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