
Zespół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu 

Plac Ignacego Daszyńskiego 9a, 12-200 Pisz 

Tel. (fax): 087-425-15-00 www.zsk.pisz.pl, e-mail: zsk.pisz@neostrada.pl 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO I KLASY KATOLICKIEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
Proszę wypełnić CZYTELNIE. 
 

________________________________          Pisz, dnia_________________ 
 (imię i nazwisko kandydata) 

I. Dane osobowe kandydata: 

1. Nazwisko i imię (imiona)____________________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia _____________________________________________________________ 

3. Adres zamieszkania  

kod ______________________ miejscowość _______________________________________________ 

ulica ________________________________________  nr domu__________ nr mieszkania _________ 

województwo________________________________________________________________________ 

4. Ważne szczegóły dotyczące rozwoju dziecka z uwzględnieniem trudności (nauka, zachowanie, 

problemy zdrowotne) _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Do jakiego przedszkola/oddziału przedszkolnego dziecko uczęszczało? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Jakie są państwa oczekiwania wobec szkoły? (Uwagi i życzenia rodziców i dziecka dotyczące szkoły, 

klasy, rozwoju zainteresowań, nauczania języków obcych, korzystania z obiadów, itp.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Proszę uzasadnić motywy wyboru szkoły dla dziecka  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

II. Nauka religii jest organizowana w ramach planu zajęć dla wszystkich uczniów 

III. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych wykorzystywane do uzupełnienia niezbędnej 

dokumentacji szkolnej oraz skontaktowania się w razie potrzeby. 

III.1 Dane osobowe matki lub opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________ 

Adres zameldowania _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji,  jeżeli jest inny niż powyżej _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu _____________________________________________________________________ 



III.2 Dane osobowe ojca lub opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko _____________________________________________________________________ 

Adres zameldowania _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji,  jeżeli jest inny niż powyżej _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu _____________________________________________________________________ 

Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez ZSK w Piszu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.). 

 

  

 

_________________________ 
                    (podpis rodzica lub opiekuna) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odrzuceniem 

podania jako nie spełniającego wymagania formalne 

IV. Elementem rekrutacji jest rozmowa indywidualna z rodzicami i dzieckiem. Rodzice o terminie 

rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym jest Zespół Szkół Katolickich 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu z siedzibą w Piszu, przy Placu Ignacego Daszyńskiego 9 A, , tel: 

87 425 15 00 , mail: zsk.pisz@neostrada.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Piszu możliwy jest pod numerem tel. nr. 87 425 15 00 lub adresem email (adres email): 

zsk.pisz.iod@gmail.com 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o 

ochronie danych oraz przepisów praca związanego z procesem rekrutacji do szkół , w szczególności: 

rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 

610).w celu realizacji procesu rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej / Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego./  

4. Odbiorcami danych osobowych zawartych w formularzu będą wyłącznie osoby upoważnione   

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji  

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Informacje o Zespole Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu w skład, którego wchodzi 

liceum i szkoła podstawowa: 

1. Szkoła Podstawowa jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości 

chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. 

2. Misją szkoły jest myśl przewodnia : „Wstąp tu, aby dojrzał Twój duch, umysł i ciało  Odejdź, by służyć Bogu, 

Ojczyźnie i bliźniemu.” 

3. Wychowanie w szkole oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki, w 

szczególności na nauce św. Jana Pawła II i patrona szkoły Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

4. Zajęcia w szkole rozpoczynają się modlitwą o godzinie 7.50. 

5. Obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie  w comiesięcznej Mszy św., formacjach duchowych oraz liturgii z okazji 

różnych świat i uroczystości. 
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