Publiczne Katolickie Gimnazjum
im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
ul. Jachowicza 4 b
39-400 Tarnobrzeg

Tel.15 823 75 54
e-mail: pkgtbg@gmail.com

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
1. Dane ucznia:
nazwisko
imiona
data i miejsce urodzenia
PESEL
adres zamieszkania
kod pocztowy, miejscowość
telefon stacjonarny
e-mail
telefon komórkowy

ul.
0

-

-

@

0

zgłaszam chęć uczestniczenia
w zajęciach dodatkowych:

miejsce pracy matki / tel.

nr
-

język obcy

zainteresowania:1.
3. Rodzice (prawni opiekunowie):
imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
adres kontaktowy
kod pocztowy, miejscowość
numer tel. stacjonarnego
numer tel. komórkowego ojca
numer tel. komórkowego matki
miejsce pracy ojca / tel.

-

j. angielski
j. niemiecki
jęz. ………………….
jęz. ………………….

kontynuacja
kontynuacja
informatyka
teatr

zespół wokalny

badminton

zespół instrumentalny
plastyka
2.

kółko przedmiotowe z:
kółko przedmiotowe z:
3.

ul.

gr. początkująca
gr. początkująca
taniec
karate
basen
gry zespołowe

nr
-

0
0
0
0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

e-mail ojca
e-mail matki
zawód wykonywany
ojciec :
uczeń przebywał pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej
w latach:
,z powodu:
obecne schorzenia:

-

@
@
matka :
nie

tak,

PRZYJMUJEMY DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJEMY, ŻE:
Charakter szkoły opiera się na:
- chrześcijańskiej koncepcji człowieka i świata;
- integralnej formacji osoby w trzech wymiarach: indywidualnym, społecznym i religijnym;
- współpracy rodziców - nauczycieli - uczniów w dziele wychowania;
- zaangażowaniu w ciągłą formację i chrześcijański styl życia;
- uczniowie szkoły uczestniczą w obowiązkowych lekcjach religii oraz nieobowiązkowej Mszy Świętej
wspólnoty szkolnej – według harmonogramu;
Zobowiązujemy się do:
- zakupu stroju szkolnego i noszenia go przez nasze/ moje dziecko zgodnie z regulaminem szkolnym.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły i na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka w celach szkolnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami.)
Miejscowość, data ………………………………………………………………………
Podpis kandydata …………………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna ……………………………………………………………

Potwierdzam odbiór dokumentów
Tarnobrzeg, dn.......................................
................................................
(podpis)

