
KWESTIONARIUSZ UCZNIA GIMNAZJUM na rok szkolny 2016/2017 
(prosimy o precyzyjne dane – na podstawie kwestionariusza uzupełniana jest dokumentacja przebiegu nauczania i egzaminu gimnazjalnego) 

 

I. Dane o uczennicy/uczniu:  
 

Nazwisko.............................................. Imię pierwsze .............................. Imię drugie ................................... 
 

Data urodzenia .......................... Miejsce urodzenia ...................................        .............................................. 
                                                                                          (miejscowość)                                        (województwo urodzenia) 
 

Miejsce stałego zameldowania: ..........................   .........................  …..…..     .…….  …………….…  ……….... 

                            (miejscowość)                          (ulica)                  (nr domu)            (kod)                (poczta)                       (gmina) 

               

Miejsce zamieszkania :               ..........................    .........................   ………    ……..  ……………….. 

                            (miejscowość)                           (ulica)                  (nr domu)            (kod)                 (poczta) 
 

...........................  .........................    ...........................                 .............................. 
      (województwo)                       (powiat)                               (gmina)                                                        (nr telefonu)                    

II. Dane o rodzicach  uczennicy/ucznia: 
 

Matka:...............................................    ...........................................    ................................................................. 
                (imię i nazwisko)                                                   (wykształcenie)                                 (wykonywany zawód) 

............................................................................           ......................................................... ………………………………… 
  (zakład pracy)                                          (nr telefonu komórkowego lub nr tel. do pracy )              (adres e-mail)             

Ojciec:...............................................    ...........................................    ................................................................. 
                   (imię i nazwisko)                                                 (wykształcenie)                         (wykonywany zawód) 

..........................................................................             ............................................................ …………………………………. 
   (zakład pracy)                                            (nr telefonu komórkowego lub nr tel. do pracy )         (adres e-mail)                   

Czy rodzice żyją? matka ......... ojciec ......... Czy rodzice przebywają w kraju? matka  ...........   ojciec …........  
 

Uczennica/uczeń mieszka z (rodzicami, prawnymi opiekunami)……………………………………………… 

Rodzeństwo (podać imię i wiek) ......................................................................................................................... 

III. Informacje dotyczące języków obcych (wpisz informacje do tabeli): 
 

 Języki obce, których uczyłaś/łeś się J. angielski J. niemiecki J. francuski J. ……..……... 

 ile lat     

 w Szkole Podstawowej lub prywatnie     
 

   W Gimnazjum pragnę uczyć się języków obcych  (proszę zakreślić dwa wybrane języki i poziom nauczania): 
 

 J. angielski * J. niemiecki J. francuski Język włoski 

  

od podstaw / kontynuacja 
 

 

od podstaw / kontynuacja* 
 

 

od podstaw 
 

 

od podstaw 
 

W przypadku braku miejsca: j.niem / j.franc. 

* Wszyscy uczniowie (bez względu na wybrany poziom) muszą przystąpić do testu z języka angielskiego.  

  Test z języka niemieckiego jest obowiązkowy dla tych, którzy uczyli się tego języka.  

  Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany drugiego języka obcego w przypadku wyczerpania miejsc w danej grupie językowej. 
 

IV. 
Twoja Szkoła Podstawowa 

 

 (podaj nazwę, numer, dokładny adres) 

Gimnazjum, do którego powinieneś 

uczęszczać  
– Twój rejon według adresu zamieszkania 

(podaj nazwę, numer, dokładny adres) 

Parafia do której należysz 

 
……………………………………….. 

……………………………….………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………….………. 

……………………………………….. 

………………………………… 

………………………...…….… 

………………………..………. 

 

V. Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla celów związanych  

z organizacją i dokumentowaniem procesu  nauczania zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

 

 

 .................................................               .......................................................             .............................................. 
         (podpis Ucznia)                                                       (podpis Matki )                                                                    (podpis Ojca) 

 

 

Rzeszów, dnia ................................... 

Pesel:              


