Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa u św. Pankracego w Jeleniej Górze

KWESTIONARIUSZ ORAZ PODANIE DO DYREKTORA O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

_______________________
(miejscowość, data)

Proszę o przyjęcie mojej/mojego

*)

córki/syna

*)

do klasy _________ Publicznej Katolickiej Szkoły

Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, w roku szkolnym __________/___________.
CZĘŚĆ A – DANE PODSTAWOWE – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB KANDYDAT 1)

1. Nazwisko ucznia _________________________________________________________________
2. Pierwsze imię ucznia ______________________________________________________________
3. Drugie imię ucznia ________________________________________________________________

4. Data urodzenia

-

-

Miejsce urodzenia ________________ województwo ________________________________
5. PESEL

___________________________

6. Adres zamieszkania ucznia: ul. ________________________________ nr /domu/mieszkania/ ________
/kod pocztowy/

______________________
/miejscowość/

CZĘŚĆ B – RODZICE – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE 1)

Nazwisko i imię matki / prawnego opiekuna:
_________________________________________________________________________________________________

Adres zamieszkania matki: ul. ________________________________________ nr (domu/mieszkania) _____________

/kod pocztowy/

_________________________________
/miejscowość/

Kontaktowy nr telefonu: stacjonarny ____________________________ komórkowy ____________________________

Adres e-mail matki: __________________________________________________

Nazwisko i imię ojca / prawnego opiekuna:
_________________________________________________________________________________________________

Adres zamieszkania ojca: ul. ________________________________________ nr (domu/mieszkania) _____________
1)

wypełniamy pismem drukowanym
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-

_________________________________
/miejscowość/

/kod pocztowy/

Kontaktowy nr telefonu: stacjonarny ____________________________ komórkowy ____________________________

Adres e-mail ojca: ___________________________________________________

CZĘŚĆ C – POZOSTAŁE INFORMACJE – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE

1. Mocne strony Kandydata:

2. Słabe strony Kandydata:

3. Jako kontynuacyjny wskazuję język (nie dotyczy klasy pierwszej):
język angielski

język niemiecki

CZĘŚĆ D – POZOSTAŁE INFORMACJE – WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE

1. Czy dziecko było badane w PPP – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej? (właściwe zaznaczyć X)
TAK

NIE

Jeżeli TAK to, kiedy? _________________________________________________
2. Dodatkowe informacje o uczniu (np. orzeczenie o niepełnosprawności, opinie PPP lub inne) _________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Czy dziecko ma problemy zdrowotne, o których powinna wiedzieć pielęgniarka lub wychowawca klasy? (właściwe
zaznaczyć X)
TAK
Jeżeli TAK, proszę zgłosić dyrekcji Szkoły.

1)

wypełniamy pismem drukowanym

NIE
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CZĘŚĆ E – INFORMACJE O KANDYDACIE
1. Przebieg nauki szkolnej wskazujący na zdolności ucznia (indywidualny tok, program nauki i inne):
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Osiągnięcia ucznia w zakresie jego zainteresowań i pasji: (Wskazać sukcesy ucznia w konkursach, olimpiadach, podać
przykłady jego osiągnięć i dokonań, załączyć zaświadczenia, dyplomy, portfolia, referencje, rekomendacje):
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ F – ZGODY, DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA, OŚWIADCZENIA, PROŚBY RODZICÓW WOBEC SZKOŁY

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Publiczną Katolicką Szkołę Podstawową
u św. Pankracego w Jeleniej Górze w związku z procesem rekrutacji oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojego/naszego dziecka oraz rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgodnie
z potrzebami szkoły (strona internetowa, tablica, ściana laureatów i finalistów konkursów, zawodów sportowych, wycieczki
itp.)
Oświadczam, że jestem świadomy, że szkoła, którą wybieram, ma charakter katolicki. Akceptuję taki charakter szkoły.
Zobowiązuję się wspierać wysiłki wychowawcze szkoły w celu budowania właściwego środowiska wychowawczego,
w którym wartości wiary i Ewangelii znajdą swój wyraz w postawach i świadectwach wszystkich.
Świadomi, że pełny - w tym także religijny - rozwój naszego syna / naszej córki zakłada konieczność współpracy rodziców
ze szkołą, zobowiązujmy się uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu roku liturgicznego, uroczystości religijnych oraz brać
udział w spotkaniach o charakterze formacyjnym organizowanych dla rodziców w czasie roku szkolnego. Zobowiązuję się
do współpracy w dziele wychowania religijnego, jakie proponuje szkoła organizując spotkania formacyjne dla rodziców.
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas pobytu na terenie
szkoły. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy utracone w
szatni i na terenie szkoły. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie wolno mojemu dziecku przynosić do szkoły
przedmiotów niebezpiecznych.
Zobowiązuję się do wysyłania dziecka do szkoły w STROJU SZKOLNYM, którego zasady noszenia są opisane
w osobnym regulaminie. Jednocześnie zgadzam się z ZAKAZEM UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
w czasie zajęć na terenie szkoły oraz na przerwach międzylekcyjnych.

Zobowiązuję się do systematycznego kontrolowania postępów w nauce i zachowaniu naszego dziecka poprzez bezpośredni
kontakt i uczestniczenie w okresowych zebraniach i wywiadówkach.

_______________________________________
/czytelny podpis matki/opiekuna prawnego/

1)

wypełniamy pismem drukowanym

_______________________________________
/czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego/
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Oświadczenie Kandydata
Niniejszym oświadczam, że moja nieobecność na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych będzie usprawiedliwiana
u wychowawcy klasy, tylko w formie pisemnej przez moich rodziców / prawnych opiekunów lub lekarza (nawet po
osiągnięciu przeze mnie pełnoletniości, do końca mojej nauki w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej
Górze).

_______________________________________
czytelny podpis Kandydata
Do sekretariatu prosimy dostarczyć: świadectwo promocyjne do klasy następnej (nie dotyczy klasy pierwszej); ksero odpis aktu urodzenia,
2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, opinie / orzeczenia wydane przez kompetentne poradnie psychologiczno – pedagogiczne (PPP) lub
medyczne.

1)

wypełniamy pismem drukowanym

