
................................................................                                       Toruń, dnia ............................ 
(imię i nazwisko ucznia)  

................................................................ 

................................................................ 

(dokładny adres ucznia)  

 

 

 

Dyrekcja 

Branżowej Szkoły I Stopnia „BLOK” 

w Toruniu 

 

 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy  pierwszej 

 

 

............................................................................................................................................. 

(dokładnie określić kierunek kształcenia) 

 

 

 

                                                                                                             .............................................. 
                                                                                                                           (podpis ucznia) 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na naukę córki/syna……………………..........w BS I Stopnia „Blok” 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Kwituję odbiór dokumentów ……………….........    ……….…………………….. 
                                                                        (data)                             (czytelny podpis) 

 

 



 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA 

 

1. Nazwisko ucznia ................................................................................................................. 

2. Imię pierwsze ucznia ........................................................................................................... 

3. Imię drugie ucznia ............................................................................................................... 

4. Data urodzenia ucznia ..........................................miejsce urodzenia.................................. 

5. Numer ewidencyjny (PESEL) ............................................................................................. 

6. Miejsce zamieszkania ......................................................................................................... 

7. Gmina ....................................................................................................... .......................... 

8. Numer telefonu ................................................................................................................... 

9. Urząd Skarbowy ................................................................................................................. 

10.  Imię i nazwisko ojca .......................................................................................................... 

11. imię i nazwisko matki ........................................................................................................ 

12.  Numer konta na które będzie przekazywane wynagrodzenie 

............................................................................................................................................. 

13. Poprzednia szkoła dokładna nazwa i adres ......................................................................... 

............................................................................................................................................. 

14. Czy masz kuratora? TAK , NIE 

       imię i nazwisko ..................................................kontakt ................................................... 

        Wzrost     Numer buta 

       ..................   ..................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz celów statystycznych szkoły, a w razie 

konieczności udostępniania ich innym organom zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U.  z 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami), Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016 r.. 

 

..........................................................................................podpis rodzica / podpis kandydata 

 
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych 

przez Szkołę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice  szkolnej   

oraz tablicach   ściennych   i   folderach   szkolnych   w   celu   informacji   i   promocji   Szkoły. Ustawa o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz.U.  z 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami), Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 

27.04.2016 r.; Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631ze zm.). 

 

..........................................................................................podpis rodzica / podpis kandydata 

 

Moje dziecko będzie uczęszczać na religię  

                                                      na etykę 

                              na żadne z powyższych  (zaznacz właściwe) 

......................................................podpis rodzica 

......................................................podpis kandydata 


