
Radom, dn…………………… 

Kwestionariusz ucznia klasy…… 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 

Dane ucznia –wypełniają rodzice/prawni opiekunowie 

Imiona ucznia…………………………………………………. Nazwisko ucznia……………………………… 

PESEL ucznia…………………… ..Data urodzenia…………………. Miejsce urodzenia…………………….. 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu 
* 
………………………………………… adres e-mail:

* * 
…………………………………………. 

Adres zameldowania ucznia (jeśli bez zmian wpisać j.w ……………………………………………………… 

(miejscowość, ulica nr domu, mieszkania, kod pocztowy, gmina) 
…………………………………………………………………. 

Dane rodziców/prawnych opiekunów –wypełniają rodzice/prawni opiekunowie  

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna ………………………………. Nr telefonu matki
*
…………………. 

Adres zamieszkania matki (jeśli bez zmian wpisać: j. w. ) ………………………………………………………. 

Adres e-mail matki
**

………………………………………… PESEL
* * 

 …………………………………….. 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna ………………………………. Nr telefonu ojca
* 
…………………. 

Adres zamieszkania ojca (jeśli bez zmian wpisać: j. w. ) ………………………………………………………. 

Adres e-mail ojca
**

………………………………………… PESEL
* * 

 ……………………………………….. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż: 1) 

administratorem danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Mariacka 25, 26-600 

Radom 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) dane osobowe 

przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) podanie danych 

osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

 

……………………………………                                                                ……………………………  

(podpis ucznia)                                                                                                                                                               (podpis rodziców/ opiekunów ucznia) 

*Nieobowiązkowe –w celu kontaktu ze szkołą 

** Nieobowiązkowe –w celu udostępnienia logionu i hasła do dziennika elektronicznego 

_____________________________________________________________________ 

Klauzula zgody na wykorzystywanie wizerunku 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka, w tym także wyników osiągnięć naukowych i sportowych  mojego dziecka poprzez zamieszczanie w gazetach, tablicach szkolnych oraz 

na stronie internetowej szkoły i profilu szkoły na portalu faceboook.com. na rzecz IV LO w Radomiu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły w 

tym jej promocji 

 

………………………………………..                                                         ……………………………………… 

(podpis ucznia)                                                                                                                                                                     (data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 



 
   

Oświadczenie woli uczęszczania na zajęcia religii/etyki 
 

 

   Niniejszym oświadczam, że mój syn*/córka* ......................................................................................, 
                                                                                                                            (imię i nazwisko ucznia) 

 

                                                          uczeń klasy: ....... 
 

będzie uczestniczyć tylko w lekcjach religii**                       

 

                                       będzie uczestniczyć tylko  w lekcjach etyki** 
 

                                         będzie uczestniczyć w lekcjach religii i etyki** 

 

                                            nie będzie uczestniczyć w żadnych zajęciach** 

 

       

 

              * niewłaściwe skreślić 

 

              ** zaznaczyć właściwą kratkę (tylko jedną) 

 

                                                                

                                                                                                                                          ……………..…………………………………………. 
                                                                                                                                           Czytelny podpis rodzica (opiekuna) 
 
 
 

 
 

 


