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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

tel. / fax 14 651 10 80; www.umistrzapaderewskiego.pl 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – PODANIE 
 

 

 

I. DANE O KANDYDACIE 

 

1. Nazwisko i imię (imiona): 

2. Data urodzenia: 

3. Miejsce urodzenia: 

4. Telefon kontaktowy do ucznia: 

5. E-mail: 

6. Imię i nazwisko matki (prawnej opiekunki): 

7. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna): 

8. Obywatelstwo: 

9. Pesel: 

 

 

           

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

 

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych ucznia i rodziców/opiekunów prawnych* dla potrzeb szkoły i ewentualne umieszczenie nazwiska i imienia ucznia na 

stronie internetowej szkoły, w materiałach promujących szkołę, w gablotach oraz kronikach szkolnych. 

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Adres zameldowania na pobyt stały: 

 

Kod: 

Poczta: 

Ulica / Miejscowość: 

Numer domu: 

Numer lokalu: 

Gmina: 

Województwo: 

11. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż w punkcie 10.): 

 

Kod: 

Poczta: 

Ulica / Miejscowość: 
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Numer domu: 

Numer lokalu: 

Gmina: 

Województwo: 

12. Telefony kontaktowe do rodziców (opiekunów): 

Matka (opiekun prawny) – ……………………………………………….. 

Ojciec (opiekun prawny) – ……………………………………………….. 

13. Adres e-mail kontaktowy do rodziców (opiekunów): 

Matka (opiekun prawny) – ……………………………………………….. 

Ojciec (opiekun prawny) – ……………………………………………….. 

14. Dodatkowe informacje o uczniu (orzeczenie o niepełnosprawności, zastrzeżenia zdrowotne, itp.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Wybieram następującą Szkołę *: 

Liceum Ogólnokształcące  

Technikum 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

Branżowa Szkoła II Stopnia 

Szkoła Policealna 

 

PONIŻEJ UZUPEŁNIJ PUNKTY, 

KTÓRE DOTYCZĄ WYBRANEJ PRZEZ CIEBIE SZKOŁY, KLASY 

LUB KIERUNKU KSZTAŁCENIA 

 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

16. Wybieram następującą klasę w Liceum Ogólnokształcącym *: 

 

humanistyczno-dziennikarska – klasa a – przedmioty rozszerzone: 

język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

 

geograficzno-matematyczna – klasa b – przedmioty rozszerzone: 

język angielski, matematyka, geografia 

 

biologiczno-chemiczna – klasa c – przedmioty rozszerzone: 

język angielski, biologia, chemia  
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17. Deklaruję chęć nauki następującego języka obcego na poziomie rozszerzonym1*: 

język angielski 

język niemiecki 

18. Deklaruję chęć nauki następującego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym*: 

język hiszpański 

język francuski 

język angielski 

język niemiecki  
 

TECHNIKUM 
 

19. Wybieram następujący kierunek kształcenia w Technikum*: 

Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki 

Technik usług fryzjerskich 

Technik hotelarskie 

Technik informatyczne 

20. Deklaruję chęć nauki następującego języka obcego na poziomie rozszerzonym*: 

język angielski 

język niemiecki 

21. Deklaruję chęć nauki następującego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym*: 

język hiszpański 

język francuski 

język angielski 

język niemiecki  
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 

22. Wybieram następujący kierunek kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia*: 

 

Cukiernik 

Wielozawodowa – wpisz zawód 
 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 
 

23. Wybieram następujący kierunek kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia*: 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki 

Wielozawodowa – wpisz zawód 
 

SZKOŁA POLICEALNA 
 

24. Wybieram następujący kierunek kształcenia w Szkole Policealnej*: 

 

Technikum usług kosmetycznych 

 
* odpowiednie zaznacz X 
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25. Realizowałam / em w programie nauczania w szkole średniej przedmiot Podstawy 

przedsiębiorczości*: 

                           Tak                                 Nie 

 

II. ŻYCIORYS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

…………………………………………………….. 

data i podpis kandydata 

…………………………………………………….. 

data i podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

Do podania dołączam: 

 

1. Świadectwo ukończenia szkoły. 

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia. 

3. Cztery fotografie. 

4. Orzeczenie / opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Inne dokumenty …………………………………………………………..……………... 

 

 

…………………………………………………………………….. 

data i podpis 

 

 
 

POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTÓW PRZEZ 

KANDYDATA 

 

Potwierdzam odbiór dokumentów: 

 

1…………………………………… 2…………………………………… 

3…………………………………… 4…………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………….. 

data i podpis 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZNIÓW 

 

Szanowni Państwo, 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz.Urz. 

UE. L nr 119) informuję: 

 

1. ADMINISTRATOREM danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, reprezentowane przez dyrektora Pana 

Józefa Parysa. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 

Ciężkowice, drogą e-mailową pod adresem: jozefparys@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 

14 6511080. 

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Z inspektorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. 

Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice, drogą e-mailową pod adresem: ido.zsoiz@vp.pl (wyłącznie 

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych). 

 

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów 

prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna zbierania danych osobowych uczniów znajduje się w Prawie 

oświatowym, które nakazuje szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej 

dokumentacji konkretnych informacji o uczniu i jego rodzicach. 

 

4. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane osobowe 

uczniów szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania. Dane uczniów przekazywane są również do szkół obwodowych oraz gmin, na terenie których 

uczeń zamieszkuje w celu potwierdzenia spełniania obowiązku nauki. Ponadto dane mogą być udostępnione 

jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 

 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

6. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach 

dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach. Przykładowo Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen ucznia 

przechowywane są przez 50 lat od ukończenia szkoły, dziennik lekcyjny przechowywany jest przez 

5 lat. 

 

7. Rodzicom, prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia, który chociaż na jeden dzień 

został przyjęty do szkoły nie jest możliwe. 

mailto:jozefparys@gmail.com
mailto:ido.zsoiz@vp.pl
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8. W ramach procesu edukacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) 

RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze 

względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. 

C) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

 

9. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że 

żadne decyzje dotyczące edukacji ucznia nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili 

uczniów. 

 

10. Rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych 

osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu nauczania. 

 

11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach jest warunkiem 

koniecznym, aby uczeń mógł zostać przyjęty do szkoły. 

 

Tekst niniejszej informacji wywieszony jest w gablocie informacyjnej na korytarzu szkoły oraz 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Jednocześnie zapewniam, że dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana w Ciężkowicach, jako administrator danych, wdrożył 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. 

 

 

Ciężkowice, dnia ………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………… 

data i podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA 

 

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - RODO oraz z art. 81 

ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek 

ucznia, zarejestrowany podczas jego pobytu w szkole, w szczególności podczas uroczystości szkolnych, 

zajęć dydaktycznych, a także wycieczek szkolnych, bez każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy 

wizerunku zarejestrowanego w latach nauki ucznia w szkole. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, 

iż wizerunek może zostać umieszczony w gablotach, kronikach szkolnych, na stronie internetowej oraz 

materiałach promujących szkołę. 

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z tym, że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
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przed jej wycofaniem. 

 

Ciężkowice, dnia ………………………………………… 

 

 

…………..……………….…………………… 

podpis ucznia 

…………..……………….…………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA 

W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO oraz z art. 81 

ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 

650) wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku ucznia w dzienniku elektronicznym. 

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z tym, że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

Ciężkowice, dnia ………………………………………… 

 

 

…………..……………….…………………… 

podpis ucznia 

…………..……………….…………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZAKAZIE OPUSZCZANIE TERENU SZKOŁY 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Ciężkowicach informuje o zakazie opuszczania przez ucznia terenu szkoły w trakcie trwania zajęć 

lekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych. W przypadku samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu 

szkoły, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia bierze rodzic / prawny opiekun. 

 

Ciężkowice, dnia ………………………………………… 

 

 

…………..……………….…………………… 

podpis ucznia 

…………..……………….…………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE 

RELIGII / ETYKI 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 roku (Dz. U. z dn. 14 

kwietnia 2014 r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii 

w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 roku, niniejszym oświadczam, że uczeń: 

 

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

(imię i nazwisko) 

będzie uczęszczał na zajęcia*: 

religii w szkole      religii poza szkołą**      etyki w szkole lub poza szkołą*** 

 

 

*) Właściwe zaznaczyć 

**) Uczeń jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie informujące o ocenie semestralnej z danych zajęć realizowanych poza szkołą przed 

klasyfikacją semestralną; 

***) W zależności od ilości chętnych uczniów etyka będzie realizowana w naszej lub innej szkole na terenie Siedlec. W przypadku 

uczęszczania na etykę poza naszą szkołą uczeń jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie informujące o ocenie semestralnej z danych 

zajęć realizowanych poza szkołą przed klasyfikacją semestralną. 

 

Ciężkowice, dnia ………………………………………… 

 

 
…………..……………….…………………… 

podpis ucznia 
…………..……………….…………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO 

ŻYCIA W RODZINIE* 

 

Oświadczam, że rezygnuję z zajęć Wychowania do życia w rodzinie organizowanych przez szkołę dla ucznia 

 

Ciężkowice, dnia ………………………………………… 

 

 

…………..……………….…………………… 

podpis ucznia 

…………..……………….…………………… 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

*) Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MEN w danej klasie w wymiarze 14 godzin, 

w tym po 5 godz. z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia będą organizowane w dodatkowym czasie pozalekcyjnym. Na 

zajęciach będzie podejmowana tematyka dotycząca wiedzy o życiu seksualnym człowieka. Zgodnie z rozporządzeniem MEN rodzice 

mają prawo zgłosić sprzeciw co do udziału w tych zajęciach. Brak sprzeciwu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w zajęciach 

przez syna / córkę, które będą wtedy zajęciami obowiązkowymi. 


