
KWESTIONARIUSZ UCZNIA/UCZENNICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
(WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM) 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego        57-210 Henryków Pl. Cystersów 1      tel. 74/810 50 50 

 

I. Dane ucznia / uczennicy**. 

Nazwisko                        

Imię (Imiona)  
zgodnie z aktem urodzenia 

                       

Data urodzenia                        

Miejsce urodzenia                        

Kraj                        

PESEL1 

1 w przypadku braku PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

  
 

         

Nr tel. do kontaktów szkoły                        

Adres poczty elektronicznej*                        

A.  A. Adres zameldowania ucznia / uczennicy** (na pobyt stały). 

Ulica / miejscowość                        

Nr domu         Nr mieszkania        

Kod pocztowy / poczta                        

Gmina                        

Powiat / Dzielnica                        

Województwo                        

B.  B. Adres zamieszkania ucznia / uczennicy** (jeśli inny niż w części A). 

Ulica / miejscowość                        

Nr domu         Nr mieszkania        

Kod pocztowy / poczta                        

Gmina                        

Powiat / Dzielnica                        

Województwo                        

C.  
C. Adres do korespondencji szkolnej: zaznacz   A       B       C inny** 

Ulica / miejscowość                        

Nr domu         Nr mieszkania        

Kod pocztowy / poczta                        

Gmina                        

Powiat / Dzielnica                        

Województwo                        

II. Dane rodziców / prawnych opiekunów. 

Imię i nazwisko ojca                       

Imię i nazwisko matki                       

Imię i nazwisko  

opiekuna prawnego*** 
                      

Imię i nazwisko  

opiekuna prawnego*** 
                      

A. Adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów**. 

Ulica / miejscowość                       

Nr domu        Nr mieszkania        

Kod pocztowy / poczta                       

Gmina                       

Powiat / Dzielnica                       

Województwo                       
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KWESTIONARIUSZ UCZNIA/UCZENNICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
(WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM) 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego        57-210 Henryków Pl. Cystersów 1      tel. 74/810 50 50 

B. Adres rodziców / prawnych opiekunów** do korespondencji szkolnej. 

Ulica / miejscowość                       

Nr domu        Nr mieszkania        

Kod pocztowy / poczta                       

Gmina                       

Powiat / Dzielnica                       

Województwo                       

Nr tel. do kontaktów szkoły  

Nr tel. do kontaktów szkoły  

Adres poczty elektronicznej*  

Adres poczty elektronicznej*  
*- na podany adres poczty elektronicznej mogą zostać przekazane dane do logowania do systemu e-dziennik po uprzednim 

zawnioskowaniu, w przypadku braku możliwości osobistego ich odbioru. 

**- niepotrzebne skreślić 

***- wypełnić w przypadku ustanowienia opiekunów prawnych 

 

Prawdziwość powyższych danych sprawdzono na podstawie: 

1. Dowodu osobistego rodziców / prawnych opiekunów** seria ……..... nr ………                   tak**     nie** 

2. Skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka  nr ……………………… tak**     nie** 

3. 
Dowodu osobistego / innego dokumentu tożsamości** 

dziecka 
seria ……..... nr ………                   tak**     nie** 

4. Innego dokumentu (jaki?) …………………………. tak**     nie** 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym kwestionariuszu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z procesem nauczania i wychowania w naszej szkole. 

2. Administratorem danych zawartych w kwestionariuszu jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie, reprezentowane przez dyrektora szkoły. 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że w/w dane są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany w/w zobowiązuję 

się poinformować szkołę w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu  

w zakresie niezbędnym w procesie nauczania i wychowania w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym  

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie. 

 

................................................................. 
Data i podpis matki/opiekuna prawnego 

 

................................................................. 
Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 ...................................................................                                 
Podpis ucznia / uczennicy  

 

 ...................................................................                                 
Podpis osoby przyjmującej kwestionariusz 

 


