
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

  

    klasa                                       nr w księdze uczniów: 
(wypełnia sekretariat szkoły)  

Deklaracje wyboru i uczęszczania na zajęcia: 
II język obcy religia etyka wychowanie do życia w rodzinie 

 tak nie tak nie tak                     nie 

Dane osobowe ucznia 
nazwisko  
imię (imiona)  
data i miejsce 

urodzenia 

data 

 

 

miejsce 

PESEL            

obywatelstwo  

adres 

zamieszkania 

kod pocztowy 

 
miejscowość 

 

 

ulica nr/m 

 

 

 

gmina/dzielnica 

 

nr telefonu ucznia  

e-mail ucznia  

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 
imię i nazwisko nr telefonu e-mail 

matki (prawnego opiekuna) 

 

 

 

  

ojca (prawnego opiekuna) 

 

 

 

  

 

Wyrażamy zgodę na wszelkie działania szkoły podjęte wobec naszego dziecka, ucznia/uczennicy CXIX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, wynikające z przepisów prawa oświatowego i dokumentów szkolnych, 

w tym do wykorzystania wizerunku i podstawowych danych osobowych (przy zgłaszaniu do konkursów, na stronie 

internetowej szkoły itp.).Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu do celów 

oświatowych i dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

Oświadczamy, że podpis złożony przez jednego z rodziców jest tożsamy ze zgodą obojga rodziców 

ucznia/uczennicy. 

 

 

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

  miejscowość, data                                            podpisy rodziców/prawnych opiekunów                                    
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