Kwestionariusz kandydata do klasy ……………
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie
na rok szkolny ………………………
1. Nazwisko…………………………………………………………………………………………………
Imiona (podać drugie, jeżeli dziecko posiada)……………………..…...................................……..
2. Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................
3. PESEL dziecka
4. Adres ucznia :
- zameldowania ucznia……………………………………………………………………………………….
- zamieszkania ucznia …………………………………….…………………………………….. …………..
- tymczasowy ucznia............................................................................................................................... .
- tel. domowy / komórkowy ................................................................................................................... .
5. Dane rodziców/ prawnych opiekunów
Imię i nazwisko ojca-prawnego opiekuna ................................................................................................
Adres zamieszkania ojca -………………………………………………………………………………………
nr telefonu kontaktowego..............................................................................................................................
Imię i nazwisko matki -prawnego opiekuna …….....................................................................................
Adres zamieszkania matki - ………………………………………………………………………………..
nr telefonu kontaktowego ..............................................................................................................................
6. Ukończony Oddział Przedszkolny…………………………………………...………………………………
w…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Informacje na temat kandydata:
a) szczególne uzdolnienia i osiągnięcia kandydata:
.......................................................................................................................................................................
b) czy kandydat korzystał z zajęć: zajęcia wyrównawcze

, nauczanie indywidualne

, inne (jakie?)

................................................................................................................................................................
Deklaruję udział dziecka w lekcjach religii w szkole: TAK / NIE * ( właściwe podkreślić )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych dla administracji szkolnej (zgodnie z Ustawą z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 833)
……………………………………………………………..
podpis rodziców lub prawnych opiekunów

Kwestionariusz kandydata do klasy ……………
Szkoły Podstawowe nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie
na rok szkolny ………………………
2.

Nazwisko……………………………………………………………………………………………………….
Imiona (podać drugie, jeżeli dziecko posiada)……………………..…................................... …………..

2.

Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................................

3. PESEL dziecka
4. Adres ucznia :
- zameldowania ucznia…………………………………………………………………………………………….
- zamieszkania ucznia …………………………………….………………………………………………………
- tymczasowy ucznia.......................................................................................................................................
- tel. domowy / komórkowy ............................................................................................................................
5. Dane rodziców/ prawnych opiekunów
Imię i nazwisko ojca-prawnego opiekuna ......................................................................................................
Adres zamieszkania ojca -……………………………………………………………………………….. ………..
nr telefonu kontaktowego.................................................................................................................................
Imię i nazwisko matki -prawnego opiekuna ……...........................................................................................
Adres zamieszkania matki - …………………………………………………………………………………………
nr telefonu kontaktowego .................................................................................................................................
6. Ukończona Szkoła Podstawowa nr…………………………………………...………………………………..
w…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Informacje na temat kandydata:
a) których języków obcych dziecko uczył się w szkole podstawowej?
...........................................................................................................................................................................
b) szczególne uzdolnienia i osiągnięcia kandydata:
..........................................................................................................................................................................
c) czy kandydat korzystał z zajęć: zajęcia wyrównawcze

, nauczanie indywidualne

, inne (jakie?)

................................................................................................................................................................ …..
Deklaruję udział dziecka w lekcjach religii w szkole: TAK / NIE * ( właściwe podkreślić )
Deklaruję udział dziecka w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie w szkole: TAK / NIE *( właściwe podkreślić )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych dla administracji szkolnej (zgodnie z Ustawą z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 833)
……………………………………………………………..
podpis rodziców lub prawnych opiekunów

