KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH

Miejsce na zdjęcie
kandydata

Wypełnić drukowanymi literami
1. Nazwisko
2. Imiona
3. Data urodzenia
4. Miejsce urodzenia
5.Obywatelstwo
6. Numer PESEL
7. Imię matki
8. Imię ojca
9. Adres zameldowania
kandydata

Kod

Poczta

Miejscowość
Ulica

Numer

Kod
10. Adres zamieszkania
MATKI/prawnego opiekuna
kandydata

Poczta

Miejscowość
Ulica

Numer

Numer telefonu kontaktowego
Kod
10. Adres zamieszkania
OJCA/ prawnego opiekuna
kandydata

Poczta

Miejscowość
Ulica

Numer

Numer telefonu kontaktowego

Działając zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Nr 101 z 2002 r., poz. 926)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, szkolnych i statystycznych.

……………………….
podpis kandydata

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODANIE KANDYDATA DO DYREKCJI SZKOŁY

Dyrekcja
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Siemianowicach Śl. ul. Budryka 2
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
do klasy: ............................... na semestr………………….

w roku szkolnym ...........................................

............................................................................
podpis kandydata

____________________________________________________________________________________________
W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oryginał świadectwa ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej
Odpis arkusza ocen za cały okres nauki ( kserokopia potwierdzona przez dyrektora szkoły )
Karta zdrowia i szczepień.
Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zezwalająca na zmianę szkoły.
Opinia wychowawcy klasy z macierzystej szkoły ( oryginał )
Karta przekazania ucznia do nowej szkoły
2 zdjęcia
Deklaracja – Zobowiązania „5ZASAD”

______________________________________________________________________________________________
DANE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA
Mam ukończone ……….. klas / semestrów …………………………………………………………………………
(niepotrzebne skreślić)
szkoły podstawowej/gimnazjum
Ostatnie świadectwo otrzymałem /am w roku szkolnym …………………………………………….....................
Jest to świadectwo z klasy ………………………………………………………………………………………….

Dotychczas uczyłem/am się następujących języków obcych: angielski  niemiecki  francuski 

Akceptacja Komisji Rekrutacyjnej

rosyjski 

Decyzja Dyrektora Szkoły

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

…………………………………………

POTWIERDZENIE KOMENDANTA OHP O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO HUFCA

Potwierdzam, że kandydat : ……………………………………………………………………………………….
( nazwisko i imię )
został z dniem …………………………. wpisany na listę uczestników OHP 12-1 w Siemianowicach Śląskich
( data )
Kierujemy niniejszym w/w na dokształcanie teoretyczne do SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH
Jednocześnie informujemy, że w/w zostanie skierowany do zakładu pracy w związku z podpisaniem umowy w celu
przyuczenia do wykonywania zawodu.
………………………………………….
Podpis Komendanta Hufca

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
1. Oświadczam, że wybór szkoły został dokonany za naszą zgodą. Po przyjęciu dziecka do szkoły będziemy
współpracować ze szkołą w procesie wychowawczym, zaopatrywać dziecko w zeszyty i podręczniki, oraz
wymagany strój szkolny.
Zobowiązujemy się do finansowego pokrywania wszelkich strat materialnych poczynionych przez nasze
dziecko.
Będziemy dbać aby nasze dziecko stosowało się do obowiązujących przepisów szkolnych i regulaminów.
Będziemy brać udział w zebraniach rodziców organizowanych przez szkołę.
2. Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych mojego syna / córki przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Siemianowicach Śl. w celach ewidencyjnych i egzaminacyjnych.
Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- publikację wizerunku mojego syna/córki w postaci: zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych itp.,
w materiałach dotyczących życia szkoły oraz prezentacji szkoły w środowisku.
3.

Zaznacz „a” lub „b” przez podkreślenie
a )Oświadczam, że syn/ córka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
b) Oświadczam, że syn/ córka nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
W załączeniu przedkładam kserokopię orzeczenia lekarskiego.

4. Wnioskuję o objęcie mojego syna/córki ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.
W załączeniu przedkładam:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………
czytelny podpis składającego oświadczenie

