
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA 
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 

Rok szkolny  2018/2019  klasa …………………  zawód ………………………………………………………………………………………. 

Typ szkoły:  Technikum Przemysłu Spożywczego Nr 22 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe/  

Szkoła Branżowa I stopnia nr 23 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe 

(podkreślić właściwe) 

Wszystkie poniższe punkty należy czytelnie wypełnić PISMEM  DRUKOWANYM 

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA 

1. Imię (imiona)………………………………………………………………… Nazwisko……………………………………………………………...…. 

2. Data i miejsce urodzenia: dzień ……………. miesiąc……………………....... rok………………….. miejsce………………………..…… 

3. Obywatelstwo: ………………………………..……………..  

4. Numer PESEL:  

           

5. Adres Zameldowania: 

Miejscowość …………………………..……… ul./os. ………………………………. Nr domu …………………… Nr mieszkania ……..…….. 

Dzielnica ………………………. Kod pocztowy ………………………. Poczta ……………………...…… Powiat ……………………………….. 

Gmina …………………………… Województwo …………..………….………..  Nr telefonu domowego ………………………….………….. 

6. Adres zamieszkania na okres nauki w szkole: …………………………………………………………………………….……………….. 

DANE RODZICÓW 

Imię i nazwisko matki …………………………………………………………..  nr telefonu ………………………………………….………………. 

Imię i nazwisko ojca ……………………………………………………………..  nr telefonu ………………………………………………….………. 

OPIEKA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH 

1. Czy kandydat był objęty opieką psychologiczno – pedagogiczną: NIE TAK  (proszę dołączyć zaświadczenie z poradni) 

2.  Czy kandydat był pod opieką poradni specjalistycznej (np. neurologicznej, zdrowia psychicznego): NIE     TAK    
(proszę dołączyć zaświadczenie z poradni) 

3. Czy kandydat posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: NIE  TAK (proszę dołączyć zaświadczenie z poradni) 

SYTUACJA RODZINNA KANDYDATA 

1. Rodzina pełna:  TAK NIE 

2. Półsierota: ojciec żyje: TAK NIE matka żyje: TAK NIE 

3. Sierota:  TAK NIE 

4. Kandydat zamieszkuje: z …………………………………………………………………………………………………………………….……... 

5. Ilość rodzeństwa: …………………………………..……. 

6. Rodzina pod opieką kuratora: TAK NIE 

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

      Podpis kandydata     Podpis rodzica/ opiekuna 

Wszystkie dostarczone dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z  2015 r.  poz. 2135). 



Kraków, dn.  …………………………………………….…... 

………………………………………………………………..     

(imię i nazwisko ucznia) 

………………………………………………….…………… 

    (dokładny adres) 

………………………………………………………..…….. 

 

Deklaracja ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły 

Ja, uczeń ………………………………………………………………………………  ur. …………………….……………..……………………………… 

deklaruję, że po przyjęciu w poczet uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, będę 

przestrzegać następujących zasad: 

1. Zero tolerancji dla używania alkoholu, przebywania pod wpływem alkoholu na terenie szkoły, używania  

i rozprowadzania środków psychoaktywnych; 

2. Zero tolerancji dla palenia papierosów na terenie szkoły i przed szkołą; 

3. Zero tolerancji dla pobić, wymuszeń, agresji fizycznej; 

4. Zero tolerancji dla wandalizmu, niszczenia mienia szkolnego, stwarzania sytuacji niebezpiecznych na 

terenie szkoły i przy szkole; 

5. Zero tolerancji dla używania telefonów komórkowych na zajęciach lekcyjnych, nagrywania filmów, 

używania MP3 w obrębie szkoły.  

 

……………………………………      …………………………………... 

podpis ucznia       podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Oświadczenie 

w sprawie uczęszczania ucznia na lekcję religii i etyki. 

 

Deklaruję udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………………………………………….  

w roku szkolnym 2018/2019 w zajęciach: 

⊠ proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwe 

1. religii   ⎕ 

2. etyki     ⎕ 

3. żadnego z wyżej wymienionych zajęć ⎕ 

 

……………………………….…………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 
Na podstawie § 1. § 2. oraz § 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). 

 



Kraków, dn.  …………………………………………….…... 

 

 

………………………………………………………………..     

(imię i nazwisko ucznia) 

………………………………………………….…………… 

    (dokładny adres) 

………………………………………………………..…….. 
 

 

 

ZGODA  NA  WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego syna/córki 

………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowanych podczas zajęć lekcyjnych 

(zarówno teoretycznych jak i praktycznych) oraz wycieczek szkolnych zorganizowanych przez Zespół Szkół 

Przemysłu Spożywczego w Krakowie w całym cyklu kształcenia ucznia, na portalu społecznościowym oraz stronie 

internetowej szkoły, tj. Facebook/ YouTube/ http://zsps.krakow.pl.  

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 

publikacji informacji o działaniach podejmowanych przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 ……………………………….…………………………………… 

                (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 


