KWEST IONARIUS Z OSOB OWY UCZNIA

D o k l. … …. . : w r . s z k. : … … …. . / … …… . .

1. Nazwisko i imiona ucznia: ……………………………………………………………..
2. Data urodzenia: …………………………… miejsce urodzenia ……………..………..
3. PESEL ucznia1:

4. Imiona i nazwisko matki: .................................................................................................
5. Imiona i nazwisko ojca: ...................................................................................................
6. Dokładny adres zamieszkania dziecka :
……………………………………………………………………………………………….
………………………..…gmina: ………………………
tel. kom. ojca: ……………..……

tel.domowy ……….…………

tel. kom. matki: ……….….…..….……

7. Dokładny adres zameldowania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………
………………………… gmina: ………………………
8. Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeżeli jest inny niż adres dziecka)
……………………………………………………………………………………………….
………………………… gmina: ………………………
9. Zawód ojca: ……………………………… miejsce pracy: ……………..……………..
……………………………………………………… tel. ………………..………………..
10. Zawód matki: …………………………… miejsce pracy: ………..………………….
…………………………………………………… tel. ……..…………….…………….
11. Rejon szkolny: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(adres i nazwa szkoły podstawowej-rejonowej )
1

Numer PESEL wymagany jest przy ubezpieczeniu dziecka podczas wycieczek autokarowych.

1

12. KOD ucznia: …………………(nadaje szkoła)

13. Adres poczty elektronicznej rodziców:
………………………………………………………………………………………………
14 Liczba dzieci w rodzinie:…………………………

15.Proszę wymienić zajęcia pozaszkolne, w których syn / córka uczestniczy, chciałaby
uczestniczyć:
…………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
16. Jakie zajęcia nadobowiązkowe w szkole wybraliby Państwo dla swojego syna / swojej
córki?2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Białystok, dn. …………………………..

…………………………………
(podpis Rodzica)

\

Potwierdzam odbiór dokumentów

Białystok, dn. ………………………

………………………….
(Podpis)

2

Od odpowiedzi na to pytanie zależy organizacja zajęć – kół zainteresowań, zajęć sportowych itp.

Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Marii Konopnickiej informuje, że podane dobrowolnie dane osobowe
dzieci przyjmowanych do placówki oraz ich rodziców są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w innych celach. Rodzice maja prawo do wglądu i
poprawiania swoich danych..
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ZASADY REKRUTACJI

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony Kwestionariusz Zgłoszenia Ucznia do PSP nr 8 w Białymstoku.
2. Oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy -do wglądu.
3. 2 fotografie.
4. Kopia aktu urodzenia dziecka.

WARUNKI PRZYJĘCIA UCZNIÓW

1. Właściwe, na określonym poziomie świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły
podstawowej.
2. Rozmowa kandydata i jego rodziców z dyrektorem szkoły.
3. W klasach I-III rozmowa kwalifikacyjna z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.
4. W klasach IV-VI konkurs świadectw i/lub pozytywny wynik testu z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego.
5. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami
procedury kwalifikacyjnej.
6. Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy
rok szkolny dyrektor.
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