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

2. Numer PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3. Data i miejsce urodzenia dziecka _________________________________________________ 

4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata:  

 ojca ______________________________________________ 

 matki _____________________________________________ 

5. Dokładny adres zameldowania kandydata: ul. ____________________________nr _____  

miejscowość ______________kod____________ poczta _________________gmina__________________ 

6. Dokładny adres zamieszkania kandydata: ul. ____________________nr _____  

miejscowość ______________kod____________ poczta _________________gmina__________________  

7. Liczba  dzieci  w  rodzinie:  w tym uczniów aktualnie uczęszczających do placówek KCECAK 

(oprócz kandydata)    

8. Zawód ojca:  matki:    

9. Miejsce  pracy ojca:     

  tel.    

10. Miejsce  pracy matki:     

  tel.    

11. Udział w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, logopedą itp.:_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12. Udział  w  zajęciach  rozwijających  zainteresowania  i  zdolności  dziecka: __________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

13. Udział rodziców w życiu religijnym Kościoła (ruchy religijne, grupy modlitewne, duszpasterskie) 

 

 

14. Jakie motywy przyświecały Państwu przy wyborze dla swojego dziecka naszego 

przedszkola?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

15. Celem i zadaniem Przedszkola im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej 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. Przedszkole umożliwia uczniom formację religijno 
– moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego. 
Czy akceptują Państwo koncepcję wychowania proponowaną dzieciom przez nasze przedszkole? 

TAK NIE 

16. Decydując się na wybór dla córki / syna przedszkola 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 

17. Czy zobowiązują się Państwo do czynnego zaangażowania w życie przedszkola, tj. współpracy z Radą 
Rodziców, udziału w spotkaniach wychowawczych, pomocy wychowawcy w organizacji życia oddziału? 

TAK NIE 

18. Czy zgadzają się Państwo na umieszczenie nazwiska i imienia dziecka na liście przyjętych do przedszkola? 

TAK NIE 

19. Przedszkole im. Św. Virginii CB Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
zapewnia dzieciom wysoki poziom edukacji i wychowania, opiekę specjalistów: logopedy, psychologa oraz 
pedagoga; zajęcia w pracowni plastyczno – artystycznej i inne zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci 
wybranych zajęć dydaktycznych. Aby pokryć koszty zajęć rozszerzających ofertę dydaktyczną przedszkola 
oraz wydatki związane z bieżącą działalnością (remonty, zakup pomocy dydaktycznych, itp.), prosimy Państwa 
o dokonywanie comiesięcznej wpłaty w wysokości 400 zł płaconej przez 10 miesięcy w roku szkolnym oraz 
jednorazowej wpłaty po przyjęciu dziecka do przedszkola w wysokości 300 zł. W związku z faktem, 
że organem prowadzącym nie jest placówka samorządowa, przedszkole nie otrzymuje dodatkowego wsparcia 
finansowego ze strony miasta. Przekazywane przez Państwa środki umożliwiają rozwój przedszkola i w ten 
sposób podnoszą jakość nauczania dzieci. Wpłaty nie są warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. 

 
 

Data Podpisy obojga Rodziców 

 

 

 
 
 


