Załącznik nr 2

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
DO KLASY SIÓDMEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
W LUBLINIE
I. Dane osobowe ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
PESEL ………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza …….………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
Parafia, do której uczeń należy………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Czy uczeń był badany w poradni psychologiczno-pedagogicznej? ……………………………………
Czy uczeń znajduje się pod stałą opieką specjalisty? Jeżeli tak, to jakiego? …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Czy uczeń posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej? ………………………………....
Uwagi dotyczące ucznia (wady postawy, wzroku, alergie, przebyte choroby, itp.)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Szczególne osiągnięcia ucznia: .………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Preferowany drugi język (j. niemiecki/j. hiszpański)…………………………………………………...

II. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów ucznia
Matka ucznia/prawna opiekunka
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres zameldowania …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
4. Miejsce pracy* …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
5. Czas pracy………………………………………………………………………………………………
6. Numer telefonu…………………………………………………………………....................................
7. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………
Ojciec ucznia/prawny opiekun
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

3.
4.
5.
6.
7.

Adres zameldowania …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy* …………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………
Czas pracy………………………………………………………………………....................................
Numer telefonu………………………………………………………………….....................................
Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuję się do poszanowania katolickiego charakteru szkoły.
Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego jako szkoła publiczna nie pobiera czesnego, dlatego
jedyną dobrowolną formą pomocy szkole będzie comiesięczna składka na rzecz Funduszu Wsparcia Szkoły
– Rada Rodziców.

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych zawartych w niniejszym
kwestionariuszu jest szkoła, którą reprezentuje Ksiądz Dyrektor. Mam świadomość przysługującego mi
prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów związanych z działalnością szkoły, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.).

Lublin, …………………………

…..……………………………………………

.......……………………………………………
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

* dane nieobowiązkowe

