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KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO SZKOŁY 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie! 

Poniższy kwestionariusz formalnie rozpoczyna proces tworzenia naszych 
edukacyjnych relacji w MOST:) 

Chcemy lepiej poznać i zrozumieć Wasze oczekiwania i potrzeby edukacyjne oraz wstępnie 
określić, na ile wpisują się one w naszą wizję szkoły. 

Poniżej znajdziecie nasz MOSTowy kwestionariusz, który składa się z 3 części: 

I.      PYTANIA O SZKOŁĘ I EDUKACJĘ 

W pytaniach 1-5 uporządkujcie odpowiedzi w ranking, gdzie: 

⇒ 1 oznacza „to jest dla nas najważniejsze”,  
⇒ 2 oznacza „to jest dla nas średnio ważne”, 
⇒ 3 oznacza „to jest dla nas najmniej ważne ze wskazanych opcji”. 

W pytaniach 6-16 opiszcie Wasze obserwacje, poglądy oraz inne informacje, które uznacie za 
niezbędne. Zachęcamy Was przy okazji do wspólnej rozmowy na temat edukacji i potrzeb 
Waszego dziecka. Jeśli się okaże, że jako Rodzice/Opiekunowie macie różnie opinie, prosimy o 
zaznaczenie, która część dotyczy którego Rodzica (M-mama, T-tata, O-opiekun). 

II. INFORMACJE O DZIECKU I RODZICACH 
Zestaw danych i formalnych informacji o dziecku i rodzicach/opiekunach, a także klauzula 
dotycząca zgody na przetwarzanie danych. 
 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Dziękujemy za Wasz czas i szczegółowe, szczere odpowiedzi. 

Prosimy o odesłanie wypełnionego kwestionariusza na adres: rekrutacja@most.edu.pl lub o 
dostarczenie papierowej wersji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej MOST, ul. Mazowiecka 188a, 
05-825 Książenice. 

Kolejnym krokiem w procesie będzie kontakt z naszej strony i umówienie się z Wami na spotkanie 
indywidualne.  

Zespół MOST 

 

mailto:rekrutacja@most.edu.pl
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PYTANIA O SZKOŁĘ I EDUKACJĘ 

W pytaniach 1-5 uporządkujcie odpowiedzi w ranking, gdzie: 

⇒ 1 oznacza „to jest dla nas najważniejsze”,  

⇒ 2 oznacza „to jest dla nas średnio ważne”, 

⇒ 3 oznacza „to jest dla nas najmniej ważne z tych opcji”. 

1. Najważniejsze w rozwoju mojego dziecka jest: 
 

   a. Podążanie za potrzebami dziecka                b. Dobre wykształcenie 
 

c. Wyrobienie w dziecku określonego                                     d.  Inne (jakie?)  
światopoglądu 

 
 

2. Po ukończeniu szkoły podstawowej moje dziecko powinno przede wszystkim: 
 

a. Dostać się do najlepszego liceum               b. Rozwijać dalej swoje pasje 
 

b. Mieć na koncie konkretne osiągnięcia           d. Inne (jakie?)  

3. Najważniejsza cecha, którą chciałbym widzieć u swojego dziecka to: 
 

a. Zdolność do bycia szczęśliwym człowiekiem      b. Inteligencja 

c. Ambicja                                        d. Inna (jaka?) 

 

4. Chcę, aby moje dziecko jako dorosły człowiek przede wszystkim: 
 

a. Miało dobry, pewny zawód                       b. Doświadczało samorealizacji 
 

c. Unikało błędów i porażek                       d. Inne (jakie?) 

5. Szkoła powinna: 
 

a. Wspierać w rozwoju                             b. Nauczyć dyscypliny 

 

1. Pokazywać właściwą drogę                       d. Inne (jakie?)  

 

Uwagi i komentarze (jeśli chcesz się z nami czymś podzielić)  
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W pytaniach 6-17 opiszcie Wasze obserwacje, poglądy oraz inne informacje, które uznacie 
za niezbędne. Zachęcamy Was przy okazji do wspólnej rozmowy na temat edukacji i potrzeb 
Waszego dziecka. Jeśli się okaże, że jako Rodzice/Opiekunowie macie różnie opinie, 
prosimy o zaznaczenie, która część dotyczy którego Rodzica (M-mama, T-tata, O-opiekun). 
 

6. Prosimy, opiszcie Wasze dziecko. Napiszcie, jaką jest osobą, co lubi robić, jak 
spędza wolny czas, czym się interesuje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Czego oczekujecie od Waszego dziecka w naszej szkole? 

  
  
  
  
  
  
  
  
8. Czego oczekujecie od szkoły i nauczycieli, którzy w niej pracują? Jak wyobrażacie 
sobie naszą współpracę? 
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9. Jakie szczególne potrzeby edukacyjne ma Wasze dziecko? (Prosimy o podanie 
informacji o wszelkich orzeczeniach, diagnozach, niepełnosprawnościach i innych 
aspektach, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
10. Czy funkcjonowanie Waszego dziecko wymagało jak do tej pory kontaktu z 
psychologiem? W jakim aspekcie? Co było efektem takiego kontaktu? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
11. Co jest dla Was najważniejsze w edukacji? Czego Waszym zdaniem dziecko powinno 
doświadczyć w szkole? 
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12. Co powoduje, że jesteście zainteresowani podjęciem współpracy z naszą szkołą? 
Jakie aspekty są dla Was najbardziej istotne, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną MOSTu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Co powinniśmy wziąć pod uwagę, aby zapewnić Waszemu dziecku jak najlepsze 
wsparcie? (Powyższe pytanie dotyczy funkcjonowania dziecka, jak i rodziny) 

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Czego nie chcecie w szkole, w której jest Wasze dziecko? 

  

  

  

  

  

  

 



Strona | 6  
 

15. Jakie największe trudności wychowawcze pojawiły się przed Wami jako rodzicami 
i/lub przed opiekunami w miejscu, do którego dotychczas uczęszczało dziecko 
(przedszkole/szkoła/klubik itp.)?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Jakie macie wątpliwości i obawy związane z edukacją Waszego dziecka w szkole?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Jeśli pojawiają się Wam jeszcze jakieś pytania dotyczące funkcjonowania szkoły, 
to jest to dobre miejsce, aby je zadać. 

  

  

  

 

 

 

 

     Data                                                           Podpis 

 

………………………………………………                                            ……………………………………………………… 
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INFORMACJE O DZIECKU I RODZICACH 

INFORMACJE O DZIECKU 

Imię  
Nazwisko  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
PESEL  

Adres zamieszkania 
 
 

Adres zameldowania 
 
 

Szkoła rejonowa 
 
 

Rodzeństwo (imię i wiek) 
 
 

Ważne informacje medyczne 
(m.in. alergie, leki, ważne 
choroby) 

 
 

Dodatkowe informacje  
o dziecku 

 
 

 

INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH 
 MAMA/OPIEKUN TATA/OPIEKUN 

Imię   

Nazwisko   

Adres zamieszkania 
 
 

 

Telefon kontaktowy   

Email   

Jak się dowiedzieliście o 
szkole MOST? 

 Facebook  bezpośrednio  internet  ulotka  baner 
 

 rekomendacja/polecenie  inne…………………………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje 
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  

Nazwa Fundacja Mosty Edukacji z siedzibą w Książenicach (05-825) przy al. Cichociemnych 
12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000797287, NIP 5291827243, REGON 384013746. 

ZAKRES STOSOWANIA  

Zastosowanie: przetwarzanie danych osobowych  osób zainteresowanych kontaktem,  
potencjalną współpracą z Fundacją oraz procesem rekrutacji do Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej MOST. 

InFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DANE KONTAKTOWE  

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności 
dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji 
praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
kierując korespondencje na adres e-mail: iod@most.edu.pl   

CEL PRZETWARZANIA DANYCH  

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy prawnej 
przetwarzania, w celu:  

1. niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy (w tym w celu kontaktu, zainicjowania rekrutacji), służących 
do wykonania umowy lub której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zgodnie 
z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);  

2. marketingu produktów i usług Fundacji, co oznacza również przesyłanie 
informacji handlowych na podany adres e-mail, w tym marketingu w postaci 
reklam, promocji, newsletterów i innych form marketingu na telekomunikacyjne 
urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i 
inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);  

3. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z 
branży edukacyjnej, w tym także wydarzeń, w których Fundacja jest partnerem, 
uczestnikiem, patronem (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);.  

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, tradycyjny przez upoważnione do 
tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów 
informatycznych.  

4. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, 
tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu zebranych danych osobowych m in. do 
analizy preferencji edukacyjnych, zainteresowań około edukacyjnych oraz będzie 
realizowane w celu marketingu produktów i usług Fundacji. Konsekwencją takiego 
przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług 
Fundacji.  

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

mailto:iod@most.edu.pl
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5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa:  

5.1.- w punkcie 2.1. będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi 
przez Administratora,  

5.2. – w punktach 2.2, 2.3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY  

6. Przetwarzane przez Fundację dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i 
Norwegia).  

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH  

7. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. 
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie 
stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.   

9. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do Fundacji danych osobowych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego 
formacie. 

10. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych 
 

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH  

 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi 
warunek realizacji poszczególnych usług wskazanych w pkt 2. przez Administratora. 
Konsekwencją wycofania zgody, będzie brak możliwości uzyskania informacji 
wskazanych w pkt 2. oraz w przypadku zawarcia umowy, brak możliwości jej skutecznej 
realizacji.  

 

 

     Data                                                           Podpis 

 

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

 


