SZKOLNY KWESTIONARIUSZ
kandydata do klasy I ZSO Nr 2 - Gimnazjum nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku
Dla
ułatwienia
wzajemnej
współpracy
proszę
wypełnić
kwestionariusz.
Dane zawarte w kwestionariuszu będą objęte ochroną danych osobowych przez
Dyrektora Szkoły. Rekrutacja do gdańskich gimnazjów odbywa się elektronicznie
z wykorzystaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. (www.edu.gdansk.pl)

dołączyć

2 fotografie
podpisane
imieniem
i nazwiskiem

DOSTARCZYĆ W TERMINIE od 09.05.2016 do 22.06.2016 do godz. 15

00

od 09.05.2016 do 25.05.2016 dotyczy kandydatów do klasy sportowej

1. NAZWISKO
2. IMIONA

………………………………………………………..…………………….……………………….…..
1) ………………………………………………… 2) ………………………………………………..

3. DATA URODZENIA

5. PESEL

4. MIEJSCE URODZENIA

……….……………………………....…

6. RODZICE

………………………………………......….

OJCIEC

(PRAWNI OPIEKUNOWIE)

MATKA

imię i nazwisko ………………………………..…………………...... …………………………………………………….……..
zawód/miejsce pracy ……………………………………….…………....... …………………………………………...…….……......
telefon komórkowy …………………………………………….……....... ………………………………………………….….........
telefon dom./praca …………………………………………….……...... ………………………………………………….….........
e-mail …………………………………………………........ …………………………………………….....................
7. MIEJSCE
ULICA I NR MIESZKANIA ……………………………………………………………………………………….…
ZAMELDOWANIA
KOD POCZTOWY ………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ ……..……………………………

8. MIEJSCE
ZAMIESZKANIA

ULICA I NR MIESZKANIA ……………………………………………………………………………………….…

(wpisać, gdy jest inne niŜ
zameldowania)

KOD POCZTOWY ………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ ……..……………………………
Jeśli jest to Gimnazjum nr 33 wystarczy nazwa

9. PIECZĄTKA
GIM REJONOWEGO
10.
ZAINTERESOWANIA
KANDYDATA
Wypisz swoje
zainteresowania.
Jestem zainteresowana/y przyjęciem do klasy
 usportowionej (LO +koszykówka)
 sportowej(piłka ręczna)

 usportowionej lub sportowej

11. Poziom znajomości (podkreśl język, którego chcesz się uczyć jako drugiego)
 j. niemieckiego
 zaawansowany  średnio zaawansowany  podstawowy  brak znajomości
j. francuskiego
 zaawansowany  średnio zaawansowany  podstawowy  brak znajomości
12. BADANIA
W PORADNI
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ

TAK
NIE




Data wydania opinii lub orzeczenia …………………………………(dołączyć kopię)

..........................................................................................

podpis rodziców (prawnych opiekunów)

13. WyraŜam zgodę / nie wyraŜam zgody na wyjazd integracyjny ............................................................................................................................
klas I w dniach 1 - 3.09.2016 do Łeby (koszt 250 zł)
podpis rodziców (prawnych opiekunów)
14. STRÓJ UCZNIOWSKI

wzrost ……………… rozmiar koszulki (bluzy) L





M

S



wpisać liczbę
koszulek

15. OSIĄGNIĘCIA – proszę wpisać na drugiej stronie
………………………………………..……………….............................................................................................

data

podpis rodziców (prawnych opiekunów)

ZAŁACZNIKI:
- Świadectwo ukończenie szkoły podstawowej
- Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kończącego szkołę podstawową
- Wyciąg lub odpis aktu urodzenia
- Karta zdrowia – dokumentacja absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 81 będzie przeniesiona do Gimnazjum nr
33 przez pracownika słuŜby zdrowia
- W przypadku wyboru klasy usportowionej dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
wf w klasie usportowionej i sportowej

OSIĄGNIĘCIA
PRZEDMIOTOWE
Konkursy ponadwojewodzkie

Konkursy wojewódzkie

Konkursy rejonowe

wojewódzkie

rejonowe

SPORTOWE
ponadwojewodzkie

