PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ŚW. RITY
31-532 Kraków, ul. Wincentego Pola 4
tel. 12 428-28-10
www.NaszeMontessori.pl
e-mail: sekretariat@NaszeMontessori.pl

Ankieta kandydata
1. Nazwisko i imiona (wg aktu urodzenia)________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Numer PESEL
3. Data i miejsce urodzenia dziecka_____________________________________________________
4. Imiona rodziców kandydata: ojca _________________________ matki ______________________
5. Dokładny adres zameldowania kandydata: ul. ____________nr______ miejscowość_____________
kod_____________poczta_______________gmina________________tel.______________________
6. Dokładny adres zamieszkania kandydata ul. ____________nr______ miejscowość_____________
kod_____________poczta_______________gmina________________tel.______________________
7. Adres e-mail rodziców:_____________________________________________________________
8. Adres rejonowej szkoły podstawowej (wg zameldowania):_________________________________
9. Liczba dzieci w rodzinie: _______ w tym uczniów aktualnie uczęszczających do Szkół KCECAK
(oprócz kandydata) _______
10. Zawód ojca: ______________________________ matki: _________________________________
11. Miejsce pracy ojca: _______________________________________________________________
___________________________________________________________tel. __________________
12. Miejsce pracy matki: ______________________________________________________________
___________________________________________________________tel. __________________
13. Dotychczasowy przebieg nauki języka obcego: _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Udział w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, logopedą itp.:_____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności dziecka:___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Udział rodziców w życiu religijnym Kościoła (ruchy religijne, grupy modlitewne, duszpasterskie):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15.

Jakie

motywy

przyświecały

Państwu

przy

wyborze

dla

swojego

dziecka

Szkoły?_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

16. Celem i zadaniem Szkoły jest wspieranie rodziców w ich powołaniu do dobrego wychowania
dzieci. Nasza szkoła pragnie to czynić w oparciu o ideały i wartości chrześcijańskie, postrzegając
człowieka jako osobę jedyną, niepowtarzalną i umiłowaną przez Boga. Szkoła umożliwia uczniom
głęboką formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego (w tym: Msza
Święta szkolna, nabożeństwa liturgiczne, rekolekcje wielkopostne, inne).
Czy akceptują Państwo koncepcję wychowania proponowaną uczniom przez naszą szkołę?
TAK

NIE

17. Decydując się na wybór dla córki / syna szkoły o charakterze katolickim oświadczamy, że jako
rodzice jesteśmy świadomi naszego obowiązku wychowania dziecka w wierze katolickiej. Ponadto
zobowiązujemy się do współpracy z nauczycielami w zakresie wychowania i nauczania dziecka
oraz podjęcia działań zalecanych przez wychowawców dziecka, w tym również konsultacje
u specjalistów, zajęcia terapeutyczne itp.
TAK

NIE

18. Czy zobowiązują się Państwo do czynnego zaangażowania w życie szkoły, tj. współpracy z Radą
Rodziców, udziału w spotkaniach wychowawczych, pomocy wychowawcy w organizacji życia
klasy, pomocy materialnej dla szkoły (w miarę posiadanych możliwości), dostosowania do
obowiązujących mundurków uczniowskich galowych i codziennych?
TAK

NIE

19. Szkoła zapewnia uczniom wysoki poziom kształcenia, poszerzając ramowy plan nauczania o
dodatkowe godziny m.in. dodatkowa opieka logopedy dla dzieci w normie intelektualnej –
zdiagnozowanych do terapii, pedagoga szkolnego oraz psychologa; pracownia plastycznoartystyczna, kaligrafia i inne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

20. Czy zgadzają się Państwo na umieszczenie nazwiska i imienia dziecka na liście przyjętych do
szkoły oraz publikowanie zdjęć dziecka na szkolnej stronie www?
TAK
NIE
Data
_________________________

Podpisy obojga Rodziców
________________________________
________________________________

