
                                          KWESTIONARIUSZ  OSOBOWY
ucznia Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi i sportowymi 

im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju
                                                                                 PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

      Rok szkolny …………..…….. /…………..……..            kl. ………....…..….…… 

UCZEŃ:
Imiona i nazwisko .................................................................................................................................

Data urodzenia ......................................... Miejscowość ......................................................................

Województwo .....................................................  PESEL 

Adres zameldowania stałego .................................................................................................................

Adres zameldowania tymczasowego1 ...................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

tel. ...................................................................

Szkoła rejonowa ......................................................................................................................

Rodzeństwo2 
1) .................................................................................................................................................................  
2) .................................................................................................................................................................  
3) .................................................................................................................................................................

      
MATKA (OPIEKUNKA PRAWNA):

Imiona i nazwisko .................................................................................................................................

Adres zameldowania stałego ................................................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................................................. 
tel. ..........................................................

Miejsce pracy ........................................................................................................................................
     Telefon ..........................................................     
      Zawód ....................................................................................................................................................

OJCIEC (OPIEKUN PRAWNY):
Imiona i nazwisko .................................................................................................................................

Adres zameldowania stałego ................................................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................................................. 
tel. ..........................................................

Miejsce pracy ........................................................................................................................................
     Telefon ..........................................................     

Zawód .........................................................................................................................................

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

1 Należy wpisać również końcową datę zameldowania
2 Wpisać imiona i nazwiska rodzeństwa oraz klasę i szkołę, do której uczęszcza lub datę urodzenia-jeśli nie jest uczniem



OŚWIADCZENIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka):

1. Proszę o zorganizowanie nauki religii dla mojego dziecka w okresie całej jego edukacji w Szkole 
Podstawowej z oddziałami integracyjnymi i sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w 
Dusznikach-Zdroju.

..................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

2.  Wyrażam zgodę na  wykorzystanie  powyższych  danych  osobowych przez  Miejski  Zespół  Szkół 
w Dusznikach-Zdroju do wewnętrznego użytku szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z  dnia  29.  08.  1997  r.  (Dz.U.Nr  133,  poz.883)  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego.

Wyrażam  zgodę na  publikację  podstawowych  danych,  wizerunku  i  osiągnięć  dziecka  na  stronie 
internetowej szkoły.

Wyrażam zgodę na upublicznienie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich na tablicy w budynku 
szkoły.

Duszniki-Zdrój, dn. ……….……………..... ..................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

Wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły.

Uzasadnienie prośby rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do szkoły. 

                                                                                     ..................................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kserokopia aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).
2. Zdjęcie do legitymacji szkolnej – dla uczniów klas I-VI (podpisane na odwrocie).
3. Karta zgłoszenia ucznia do stołówki szkolnej.
4. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy. (dotyczy uczniów klas I-III).


