
wypełnia  SEKRETARIAT 
 
nr  w księdze ucznia ……………………...... 

XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   
im. Jana Kochanowskiego w Warszawie 

        
KWESTIONARIUSZ  UCZNIA  (dane osobowe zgodne z metryką urodzenia) 

- PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI - 

I. Dane Kandydata 
  
nazwisko: ………………………….……….……  imiona: ………………….…..…………………….. 
 
data urodzenia: …………………………….…..  miejsce urodzenia: ……………..…..……..…..…. 
 

PESEL:               

 
tel. do ucznia: …………………………..………  e-mail ucznia: …………………………..…….…….…………. 

 

adres zamieszkania adres zameldowania 
(nie wpisywać, jeżeli jest taki sam jak adres zamieszkania) 

  -    miejscowość:   -    miejscowość: 

ulica:                                                                             nr domu / nr mieszkania: ulica:                                                                          nr domu / nr mieszkania: 

dzielnica / gmina: dzielnica / gmina: 

powiat: powiat: 

o teren wiejski 
o miasto do 5 tys. mieszkańców 
o miasto pow. 5 tys. mieszkańców 

                  (właściwe zaznaczyć) 

o teren wiejski 
o miasto do 5 tys. mieszkańców 
o miasto pow. 5 tys. mieszkańców 

                  (właściwe zaznaczyć) 

           
II. Dane o Rodzicach / prawnych opiekunach ucznia 
 
imię i nazwisko matki: ………………………..…..…..……………….....................………..………….….……… 
 
telefon: …………………………………….….  e-mail: ………………..…………………………………….….….. 
 
adres do korespondencji: ……………………………………….……..……………………………………..….….. 
 
imię i nazwisko ojca: ………………….………..………………….……...............................................…..…….. 
 
telefon: ………………..…………….…….…..  e-mail : ……………..…...……………….…………….…..……... 
 
adres do korespondencji: …………………..……………..……………..…….……………………….…..…...….. 
 
III. Informacje dodatkowe 
 

o uczeń będzie uczęszczał na lekcje religii 
o uczeń będzie uczęszczał na lekcje etyki 
o uczeń nie będzie uczęszczał na żadne z wyżej wymienionych zajęć 

 
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zobowiązuję się powiadomić szkołę o wszelkich zmianach w powyższych danych. 
 
                                                            Warszawa, dnia …..……..…………………..…. 
 
 
podpis ucznia: ……….…..……………..………….         podpis Rodzica (prawnego opiekuna): ….…..………..…………..……………… 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) 
wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 
- danych osobowych mojego dziecka, danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) na potrzeby szkoły i Rady Rodziców; 
- wizerunku mojego dziecka i danych osobowych w gazetkach szkolnych, na tablicach szkolnych, na stronie internetowej szkoły oraz innych mediach   
w celach informacyjnych i promocyjnych XXVIII Liceum Ogólnokształcącego - w trakcie uczęszczania dziecka do szkoły, jak i po jej ukończeniu. 

 
 
 
         …………………………………..……………..………………                                                    …………….…………….………………………………….      
                                data i podpis ucznia                                                                                                   data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)                                                                                                                                                                                                                       


