Ogólnokształcące Liceum Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki w Gdyni

Gdynia, dnia ……………..…………………………

Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018
Imię i nazwisko:

Być dla innych, kochać i służyć we wszystkim...
Data urodzenia:

Adres (ulica, numer domu):

Miejscowość:

DANE

PERSONALNE

Telefon domowy:

E-mail ucznia:

Miejsce urodzenia:
Kod pocztowy:
PESEL:

Dane rodziców
Matka (opiekun prawny) - imię i nazwisko:
telefon kontaktowy oraz e-mail.
zawód, nazwa i adres zakładu pracy
przynależność do grup, organizacji, ruchów religijnych
Ojciec (opiekun prawny) - imię i nazwisko:
telefon kontaktowy oraz e-mail.
zawód, nazwa i adres zakładu pracy
przynależność do grup, organizacji, ruchów religijnych

DOTYCHCZASOWA EDUKACJA ZAINTERESOWANIA

Rodzeństwo (imiona i wiek):
Dotychczasowa edukacja, zainteresowania i zaangażowania
Ukończone gimnazjum
(Nazwa, numer, adres, telefon)
Przynależność do Parafii
nazwa Parafii i adres
Przynależność do ruchów, stowarzyszeń, grup związanych
z Kościołem oraz pełnione w nich funkcje
Działania na rzecz pomagania innym
(wolontariat, pomoc osobom starszym, chorym, pomoc w odrabianu lekcji,
udział w akcjach związanych ze zbieraniem funduszy na rzecz osób potrzebujących, itp.).
Zainteresowania, pasje, hobby
Zaangażowanie w działalność organizacji szkolnych i pełnione funkcje
(np. samorząd szkolny, koła i kluby rozwijające wiedzę i pasje).

Zaangażowanie w działalność organizacji pozaszkolnych i pełnione funkcje
(harcerstwo, organizacje społeczne, kluby sportowe itp.).
Dlaczego wybierasz tę szkołę?

Wypełnia rodzic (prawny opiekun)

„ROZSZERZENIA”

DRUGI JĘZYK

Skąd dowiedziałaś/-eś się o szkole:
Szkoła oferuje trzy godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu oraz jedną godzinę basenu dla
chętnych (jeśli zbierze się grupa).
Jaki drugi język obcy i na jakim poziomie wybieracie Państwo dla swojego dziecka?
Język hiszpański
 Poziom podstawowy
 Poziom zaawansowany
Język niemiecki
 Poziom podstawowy
 Poziom zaawansowany
Język angielski jest realizowany w programie
 Język polski
rozszerzonym od klasy pierwszej.
 Historia
Matematyka jest realizowana w zakresie
 Wiedza o społeczeństwie
rozszerzonym od klasy pierwszej, jeśli kandydat
 Biologia
dokona takiego wyboru.
 Chemia
Kandydat jest zobowiązany wybrać jako rozszerzone
 Fizyka
dwa lub trzy z poniższych przedmiotów, które
 Geografia
będzie realizował od klasy drugiej.
 Matematyka
Prosimy o wstępne zaznaczenie wybranych
 Informatyka (jeśli matematyka została
przedmiotów w tabeli po prawej stronie:
wybrana jako przedmiot rozszerzony)
Ważne informacje o dziecku - medyczne i wychowawcze; ważne osiągnięcia szkolne, sukcesy pozaszkolne.
(wypełniają rodzice)

Czy dziecko będzie podlegać ubezpieczeniu szkolnemu?

TAK/NIE

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego? Jeśli tak,
prosimy o dołączenie kopii.
TAK/NIE
Zobowiązujemy się/zobowiązuję się do poszanowania katolickiego charakteru szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu kandydata dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.)
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ww. ustawy administratorem danych
zawartych
w kwestionariuszu kandydata jest Dyrektor Zespołu Szkół Jezuitów im. Stanisława Kostki w
Gdyni. Ponadto mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich
poprawiania.
WAŻNY JEST JEDYNIE FORMULARZ UZUPEŁNIONY KOMPLETNIE i PODPISANY!

Podpisy rodziców lub opiekunów:

Podpis kandydata:

