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Kwestionariusz ucznia PSPZP
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL

NR KARTY POBYTU DLA
OBCOKRAJOWCÓW

IMIONA

NAZWISKO

DATA URODZENIA

MIEJSCE
URODZENIA
ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

ADRES ZAMIESZKANIA
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚD

ULICA I NUMER

KOD POCZTOWY

ADRES ZAMELDWANIA (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚD

ULICA I NUMER

KOD POCZTOWY

DANE OSOBOWE MATKI
Opiekun (niepotrzebne skreślid)

Rodzic

Opiekun prawny

Nie żyje

IMIONA

NAZWISKO

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

Nieznany

Mieszka za granicą

Nieznany

Mieszka za granicą

ADRES ZAMIESZKANIA (jeśli ten sam co kandydata, pola zostawid puste)
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚD

ULICA I NUMER

KOD POCZTOWY

DANE OSOBOWE OJCA
Opiekun (niepotrzebne skreślid)

Rodzic

Opiekun prawny

Nie żyje

IMIONA

NAZWISKO

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

ADRES ZAMIESZKANIA (jeśli ten sam co kandydata, pola zostawid puste)
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

MIEJSCOWOŚD

ULICA I NUMER

KOD POCZTOWY

ADRES PRZEDSZKOLA LUB
SZKOŁY, DO KTÓREGO/KTÓREJ
DZIECKO OBECNIE UCZĘSZCZA
DOKŁADNA NAZWA I ADRES
SZKOŁY REJONOWEJ

JAKIE MOTYWY PRZYŚWIECAŁY
PAOSTWU PRZY WYBORZE
SZKOŁY KATOLICKIEJ

CZY CHCECIE PAOSTWO, BY
DZIECKO KORZYSTAŁO ZE
ŚWIETLICY SZKOLNEJ

TAK

NIE

Oświadczenie rodziców
1. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że szkoła, która wybraliśmy dla naszego dziecka ma charakter
katolicki. Akceptujemy taki charakter szkoły. Zobowiązujemy się wspierad wysiłki wychowawcze szkoły w celu
budowania właściwego środowiska wychowawczego, w którym wartości wiary i ewangelii znajdą swój wyraz w
postawach i świadectwach wszystkich.
2. Świadomi, że pełny – w tym religijny – rozwój naszego dziecka zakłada koniecznośd współpracy
rodziców ze szkołą, zobowiązujemy się uczestniczyd we wspólnym przeżywaniu roku liturgicznego, uroczystości
religijnych oraz brad udział w spotkaniach o charakterze formacyjnym organizowanych dla rodziców w czasie
roku szkolnego.
3. Oświadczamy, że znane nam są zasady zawarte w statucie szkoły.
4. Zespół Szkół Zakonu Pijarów jest szkołą publiczną, co oznacza, że nie jest pobierane czesne na
realizację programu nauczania w zakresie ministerialnej siatki godzin. Świadomi, że oferta przedstawiona przez
szkołę jest rozszerzona w stosunku do ministerialnych minimów programowych, zobowiązujemy się do
wspierania finansowego szkoły.
5. Zobowiązujemy się do systematycznego kontrolowania postępów w nauce i zachowaniu naszego
dziecka poprzez codzienne kontrolowanie dziennika elektronicznego, bezpośredni kontakt oraz uczestniczenie
w okresowych zebraniach i wywiadówkach.
Czytelny podpis matki ____________________________________________________
Czytelny podpis ojca ______________________________________________________
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję,
iż: 1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Poznaniu 2) dane osobowe przetwarzane będą w
celu realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z
przepisami w/w Ustawy 4) każdy uczeo (opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 5) uczeo (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) podanie
danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądad przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w podaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu do celów związanych z przeprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane
osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres 1 roku zgodnie z art.
160 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) po tym czasie zostaną zniszczone.

Czytelny podpis matki ____________________________________________________
Czytelny podpis ojca ______________________________________________________

POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTÓW
Ja _____________________________________________,
w
związku
z*
___________________________________________________________________
potwierdzam
odbiór
dokumentów
złożonych
w
procesie
rekrutacji
do szkoły.

Poznao, dnia _________________20__ r.

*

Czytelny podpis ____________________________________

wpisad powód wycofania dokumentów: brak przyjęcia do szkoły, rezygnacja z miejsca w szkole, zmiana szkoły.

