KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Uzupełnia komisja rekrutacyjna:
język ……………………………
religia 

etyka 

Tutaj proszę
przykleić zdjęcie

WDŻ 

…………………………………………………………………………………
Nazwisko:…………………………………………………………………..………………………………………………...
Imię/imiona:……………………………………………………………..............................................................................

Typ szkoły

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 / Technikum nr 7 1

Zawód
Dane osobowe kandydata:
data urodzenia
miejsce urodzenia
województwo
PESEL
nr telefonu kandydata
Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość z kodem pocztowym
ulica, numer mieszkania
poczta
gmina
województwo
Dane o rodzicach (opiekunach)2:
MATKA (OPIEKUN prawny – jeśli tak, wyrok, orzeczenie Sądu w tej sprawie, należy dołączyć ):
nazwisko i imię
adres zamieszkania
telefon
OJCIEC (OPIEKUN prawny – jeśli tak, wyrok, orzeczenie Sądu w tej sprawie, należy dołączyć ):
nazwisko i imię
adres zamieszkania
telefon

1

Niewłaściwe skreślić

2

Niewłaściwe skreślić

Pozostałe informacje o kandydacie:
nazwa ukończonego gimnazjum
rok ukończenia gimnazjum
Chciałbym/chciałabym uczestniczyć w zajęciach (zaznacz X obok jednego lub obu przedmiotów)
RELIGIA

ETYKA

1. Oświadczam, że dane przedłożone w powyższym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości
i wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji
do szkoły. Ponadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez szkołę,
pielęgniarkę szkolną, organ założycielski i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem
kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)

………………………………………
(data)

………………………………………………………………………………………..…….
(podpis rodzica)

2. Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem/ wizerunkiem mojego
dziecka, uczestniczącego w zajęciach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, działaniach promocyjnych oraz prac wykonanych podczas
uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych szkolnych i pozaszkolnych na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru
w Kaliszu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nagrań i prac za pośrednictwem dowolnego medium
i na wszystkich polach eksploatacji w celach promocyjnych i edukacyjnych.

…………………

………………………………………..…..……

.……………………

(data)

(podpis rodzica)

(data)

………………………………………………….
(podpis kandydata)

3. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. (ze zmianami) w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Informacja Rodziców
w sprawie
uczestnictwa w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”
na cykl nauczania

( zaznacz X przy właściwym wyborze)
będzie uczestniczył/ła

......................................................................
(data)

nie będzie uczestniczył/ła

.............................................................................................
(podpis rodzica)

