
KWESTIONARIUSZ WYCHOWANKI  

Rok szkolny ……………….   …………………   ………………  ………………… 
 

I.  WYCHOWANKA 
 

1. Dane osobowe 

imiona ……………………………………………… nazwisko…………………………………………… 

data urodzenia ……………………………………… miejsce urodzenia ………………………………… 

PESEL …………………………………………….. data imienin ………………………………………. 

adres zamieszkania ...…………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

adres zameldowania ………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

nr telefonu ……………………………………….. e-mail …………………………………………….. 

rodzeństwo imiona, wiek 

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

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

klasa ….....    ….....     ...…..     ……..                             w Internacie rok ……    ……    ……     …… 

zainteresowania, pasje 

……………………………….………………………

……….……………………………….……………

………………….………………………………. 

zdolności, talenty 

……………………………….………………………

……….…………………..…………….……………

………………….………….………………………. 

Miejsce pobytu w czasie sobót i niedziel oraz dłuższych przerw w nauce……………………………………. 

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

2. Stan zdrowia 

Przebyte choroby, operacje, poważne zabiegi………………………………………………………………….. 

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

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

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

Obecny stan zdrowia (alergie, uczulenia, diety) ………………………………………………………………. 

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

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

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

W przypadku diety konieczne jest pisemne zalecenie lekarza, zawierające wskazówki dotyczące jadłospisu. 

Schorzenia przewlekłe…………………………………………………………………………………………. 

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

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

Czy córka wymaga stałej kontroli lekarskiej ze względu na stan zdrowia? tak/nie 

Jeśli tak, proszę podać jakiej i częstotliwość wizyt kontrolnych………………………………………………. 

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

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

Czy zażywa na stałe lekarstwa? tak/nie  

Jeśli tak, proszę podać nazwy i dawkowanie…………………………………………………………………... 

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

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

Przeciwwskazania co do zażywania lekarstw………………………………………………………………….. 

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

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

 



II. KONTAKT Z RODZICAMI 
 

imię i nazwisko matki………………………………. imię i nazwisko ojca………………………………… 

adres zamieszkania …………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

adres zamieszkania …………………………………. 

……………………………………….……………… 

……………………………………...……………….. 

nr telefonu matki …………………………………… nr telefonu ojca …………………..…………………. 

e-mail matki ……………………………………….. e-mail ojca ……………………..…………………… 

nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………………….…………………….. 
 

III. INFORMACJE 

Inne informacje dotyczące córki, istotne dla Wychowawców………………………………………………………... 

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

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

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

IV. OPŁATY 

Opłata miesięczna przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania córki w Internacie jest 

jednakowa przez 10 miesięcy roku szkolnego. Opłata jest stała; nie odlicza się czasu ferii czy świąt. 

Opłatę uiszcza się do dnia 10 każdego miesiąca u Kierownika Internatu. Przyczyny nie uiszczania opłaty za pobyt 

córki w Internacie należy wyjaśniać osobiście z Kierownikiem Internatu.  

W roku szkolnym …………………………………………………………………………………….……….……..….  

miesięczna opłata za pobyt córki w Internacie wynosi…………………………………………..……..………………. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  
 

Oświadczam, że zobowiązuję się do regularnego opłacania pobytu mojej córki w Internacie. 
 

miejsce, data………………………………………………………………………………………………….................. 

Podpisy Rodziców………………………….……………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYCHOWANKI 

Zapoznałam  się z  Regulaminem Internatu i zobowiązuję się go przestrzegać. 

miejsce, data……………………………………………………………………………………………...…… 

 podpis Wychowanki………………..…………………. 

 

Uczennica została przyjęta do Internatu na rok szkolny …………………………………………………...………. 

Kraków, dnia………………………………………………………………………………………………….……….. 

podpis Kierownika Internatu…………………………………….………… 

KLAUZULA INFORMACYJNA - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.05.2016 
r.), zwanego dalej RODO, zostałem/am poinformowany(a), że:  
Administratorem danych osobowych jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, ul. św. 
Jana 7, 31-017 Kraków, tel. (fax): (12) 422-50-42, email: plo@szkolyprezentekkrakow.pl 2. Dane osobowe zawarte w niniejszym kwestionariuszu i załącznikach 
będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz – w przypadku osób przyjętych do szkoły - w celu wypełniania obowiązków 
prawnych w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni 
pracownicy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP w Krakowie 4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji 
będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły, a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres trzech 
miesięcy. 5. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu. 7. Dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu przekazałem/am dobrowolnie. Podanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko 
dziecka, data urodzenia, nr PESEL oraz imiona i nazwiska rodziców, ich miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numery telefonów) jest wymogiem 
ustawowym, koniecznym do przeprowadzenia rekrutacji.   
 

 
Miejscowość i data ........................................................................................….........                 ..........................................................                     ……………………………………    
                                                                                                                                     ( podpis Matki )                                                       (podpis Ojca)   


