
Szanowni Państwo,  

 
W dniach 18 -27 czerwca 2022 roku będziemy gościć w naszej szkole 9 uczniów i dwoje 
nauczycieli z jezuickiej szkoły męskiej St Louis University High (SLUH) w USA. Uczniowie 
przyjeżdżają do nas w ramach współpracy między naszymi szkołami, uczą się języka 
rosyjskiego, a ich głównym celem jest zaangażowanie się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. 
Zajęcia w ciągu dnia zapewnia im nasza szkoła, natomiast szukamy rodzin gotowych przyjąć 
uczniów z USA do domu i zapewnienia im gościny na czas pobytu w Gdyni. W ramach gościny 
prosimy o zapewnienie noclegu oraz śniadań i kolacji oraz wskazanie najdogodniejszego środka 
transportu z miejsca zamieszkania do szkoły. 
Przyjęcie ucznia ze szkoły SLUH jest dodatkowym atutem w procesie rekrutacji dla ucznia 
ubiegającego się o wyjazd na program nauki w SLUH w terminie 10 sierpnia - 18 października 
2022. 
Jeśli są Państwo chętni udzielić takiej gościny prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji. 
Gościny może udzielić rodzina ucznia lub uczennicy OLJ. 
W razie pytań proszę o kontakt: magdalena.gruszka@jezuici.edu.pl 

 

 

 
 
FORMULARZ GOTOWOŚCI PRZYJĘCIA UCZNIA z St. Louis University High USA 

 

Zgłaszam gotowość przyjęcia ucznia z jezuickiej szkoły męskiej St Louis University High 
(USA) do domu i zapewnienia mu gościny ok. 10 - dniowej gościny od dnia 18 czerwca 2022. 
 
imię i nazwisko Państwa dziecka, ucznia/uczennicy OLJ i klasa - …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
adres zamieszkania - ……………………………………………………….…………………………. 

tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego - …………………………………………………… 

 

 
 zgłaszamy gotowość przyjęcia 1 ucznia SLUH 
 zgłaszamy gotowość przyjęcia 2 uczniów SLUH 

 

Wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na aktywny udział swojego dziecka w projekcie, 
który będzie polegał na towarzyszeniu uczniom z USA w zaangażowanie się we wspólną pomoc 
uchodźcom - młodzieży z Ukrainy,(m.in organizowanie zajęć językowych, aktywności 
fizycznych, wycieczek dla młodzieży z Ukrainy) Zajęcia i ewentualne wyjazdy te będą odbywać 
się również w czasie lekcji, głównie w godzinach 8.00 -16.00. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

…………..…………………….            …….………………………….      ……...……………………. 

Data wypełnienia formularza                             Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 


