
Część 1 

 
1)Dane dziecka: 

 

Imię………………………………    Nazwisko……………………………………. 

 

Data urodzenia……………………   Miejsce urodzenia……………………………. 

 

Adres zamieszkania …………..……………………………………………………………………. 

 

2) Do którego przedszkola uczęszczało dziecko? 

 

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

 

3) W jakiej dziedzinie dziecko jest uzdolnione? 

 

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

 

4) Czy dziecko korzystało z pomocy specjalisty: 

 

- logopedy 

- psychologa 

- pedagoga 

- inne 

 

5) Czym dziecko się interesuje? 

 

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

 

6) Jak dziecko lubi spędzać czas wolny? 
 

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

 

7) Czy dziecko ma jakieś choroby przewlekłe? 

 

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

 

8) Czy dziecko będzie uczęszczało na religię/etykę?…………………………………………….. 

 

9) Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej?…………………………………………. 

 

10) Jaki język dziecko deklaruje jako dodatkowy: 

 

Język niemiecki…………………….. Język hiszpański……………………….. 

Ankieta dla Rodziców/Opiekunów Kandydata  

do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego STO 



 

Część 2 

 

1) Skąd dowiedzieliście się Państwo o naszej szkole? 

 

• z polecenia 

• z internetu 

• od kolegów/koleżanek 

• ze strony www.zsosto.pl 

• od zaprzyjaźnionych rodziców 

• inne (proszę wpisać jakie?)…………………………………………………….. 

 

2)Proszę podać 2,3 powody, dla których wybraliście Państwo naszą szkołę: 

 

• wykwalifikowana kadra 

• wysokie miejsce w rankingach szkół 

• dogodny dojazd/ bliska odległość od miejsca zamieszkania 

• społeczny charakter szkoły 

• bardzo dobra atmosfera 

• ciekawa oferta językowa 

• atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne 

• inne (proszę wpisać jakie?) 

 

3) Jakie zawody Państwo wykonują? 

 

mama………………  tata…………………  opiekun prawny……………………….. 

 

4) W jaki sposób mogą Państwo uczestniczyć w społecznym charakterze szkoły? 
 

• Pomoc w zdobywania funduszy 

• pomoc rzeczowa 

• pomoc w „grupach roboczych” 

• pomoc w organizowaniu imprez szkolnych 

• inne………………………………………………………………………………………….. 

 
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 r.) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczniów/rodziców kandydatów do szkoły jest dyrektor ZSO nr 1 STO. ul. 

Polinezyjska 10A, 02-777 Warszawa, 

2) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, na podstawie 

art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. , 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy. 

4) każdy kandydat do szkoły posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, 

5) kandydat do szkoły ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

 

Warszawa, dnia……………     …………………………………... 

       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.zsosto.pl/

