
                                                                                                                Radom, dnia .................................................... 

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

Pieczęć szkoły podstawowej 
 
 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ 
 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RADOMIU 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka................................................................ 
                                                                 /nazwisko i imiona dziecka/ 
do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Królowej Jadwigi  w Radomiu 

 

Dane osobowe ucznia: 
Data i miejsce urodzenia................................................................................ 
Adres ucznia................................................................................................... 
PESEL ucznia................................................................................................. 
Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów/..................................... 
........................................................................................................................ 
Adres rodziców /prawnych opiekunów/......................................................... 
Telefon ........................................................................................................... 

 

DEKLARACJA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 
Oświadczam, że moje dziecko   ...................................................................... 
       /nazwisko i imiona dziecka/ 
będzie uczęszczało do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30   im. Królowej Jadwigi  w Radomiu 

 
Podpis rodziców /prawnych opiekunów/ 

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

Dokumenty, które należy dostarczyć do szkoły 

 
 kwestionariusz ucznia ..................................................  od 19 marca 2018r. do 20 kwietnia 2018r. 
 karta zdrowia ucznia  
 opinia lub orzeczenie Poradni Psych. – Ped.  

(konieczne do objęcia właściwą opieką psychologiczno – pedagogiczną) 

 
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku: 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z  2006 Nr  90, poz. 631, z późn. zm,) 
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich -       

w celu publikacji jego osiągnięć oraz promocji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Królowej Jadwigi   w Radomiu. Jestem świadomy/a*, że 
promocja szkoły oraz publikacja osiągnięć, będzie odbywać się poprzez zamieszczenie zdjęć w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie 
internetowej szkoły.  

………………..……………….…… 

  ( podpis rodzica, opiekuna prawnego )  
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
Zgodnie z  art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst /jednolity 
ze zm.), oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych małoletnich członków mojej 

rodziny, co do których przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich w celu publikacji ich osiągnięć, promocji  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 im. 
Królowej Jadwigi  w Radomiu, a także kontaktu szkoły z rodzicami/opiekunami 

……………..………………….…… 
  ( podpis rodzica, opiekuna prawnego )  

Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu. Dane będą przetwarzane 

wyłącznie do w/w celów z prawem dostępu do swoich danych 
 
 
 

 

                                                
 

 

 


