ANKIETA DLA RODZICÓW
zapisujących dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
na rok szkolny 2019/2020
klasy pierwszej
oddziału przedszkolnego
CZĘŚĆ I
INFORMACJE O DZIECKU
Nazwisko:

Imiona:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:

akt ur. * ksero

Przedszkole, szkoła
(nr, miejscowość)

Szkoła
podstawowa
REJONU:

zdjęcia x2*

zaświadczenie P*

* wypełnia Szkoła, nie dotyczy oddziału przedszkolnego
ADRES ZAMELDOWANIA:
Ulica i nr budynku:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

_

Gmina:

ADRES ZAMIESZKANIA :
Ulica i nr budynku:

Telefon:

Miejscowość, kod:

Gmina:

INFORMACJE O RODZICACH
Imię i nazwisko ojca:
ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica:

Nr

Miejscowość:

Telefon:

Gmina:

Tel. kom.

Województwo:

E-mail:

Zawód:

Miejsce pracy:

Kod pocztowy:

_

Kod pocztowy:

_

Imię i nazwisko matki:
ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica:

Nr

Miejscowość:

Telefon:

Gmina:

Tel. kom.

Województwo:

E-mail:

Zawód:

Miejsce pracy:

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
1. Uzdolnienia i zainteresowania

CZĘŚĆ II
INFORMACJE O SZKOLE
▪

▪

Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez
Kościół katolicki.(§ 4 ust. 1 Statutu)
Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez
Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby. (§ 4 ust. 3
Statutu)

▪

W realizacji swych zadań szkoła kieruje się systemem prewencyjnym św. Jana Bosko. (§ 4 ust. 4 Statutu)
itd.

▪

▪

Celowe i wspólnotowe oddziaływanie wychowawcze ma za zadanie stopniowo przygotowywać uczniów
do coraz większej odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory dotyczące własnego miejsca w
społeczeństwie i Kościele, zgodnie z formułą św. Jana Bosko, jako „ uczciwi obywatele i dobrzy
chrześcijanie”.
Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe odkrywające uzdolnienia i predyspozycje ucznia np.: programowanie
itp.

→ Uwaga ! - w Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek ustalony został jednolity strój szkolny dla wszystkich uczniów
(nie dotyczy oddziału przedszkolnego).
CZĘŚĆ III
OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Podpisem potwierdzam, że zapoznałem(łam) się z koncepcją wychowania i nauczania proponowaną przez szkołę oraz
statutem szkoły i w pełni je akceptuję.

Data...........................

Podpis MATKI...................................................Podpis OJCA...................................................

Rada Rodziców jest organem wspierającym szkołę i opiniodawczym. Wpłata 60 zł miesięcznie płacona przez cały rok na
rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek pokrywa koszty dodatkowych zajęć przedmiotowych, zajęć
pozalekcyjnych, niektórych wydatków związanych z bieżącą działalnością szkoły (np. zakup pomocy dydaktycznych,
sprzętu szkolnego, itd.)

Data...........................

Podpis MATKI...................................................Podpis OJCA...................................................

Jakie są Państwa oczekiwania wobec szkoły, nauczycieli i wychowawców?

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach
przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom,
poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach
marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Zespołu Szkół
Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: zszsal@cmw.osw.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły)
□ TAK

Data.....................

□ NIE

Podpis MATKI................................................... Podpis OJCA...................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem szkoły)
□ TAK

Data.....................

□ NIE

Podpis MATKI................................................... Podpis OJCA...................................................

Uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek uczęszczają na zajęcia z dwóch języków obcych:
√ w klasach I – III uczą się obowiązkowo języka angielskiego w wymiarze 2 godzin/tydzień
√ w klasach IV – VIII dochodzi drugi język obcy – w wymiarze 2 godzin/tydzień oraz kontynuacja języka angielskiego
w wymiarze 3 godzin/tydzień
Proszę wskazać drugi język obcy, którego Państwa dziecko chciałoby uczyć się w Szkole Podstawowej?
niemiecki

francuski

hiszpański

KRYTERIA PRZYJĘCIA dziecka do szkoły / oddziału przedszkolnego
Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem te, które dotyczą Państwa rodziny.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kryteria

zaznaczamy
,,X”

Punkty
(wypełnia
szkoła)

Wielodzietność rodziny dziecka
Niepełnosprawność dziecka
Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
Dziecko objęte pieczą zastępczą
Dziecko uczęszczające do przedszkola salezjańskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Rodzeństwo uczniów już uczęszczających lub absolwentów Zespołu Szkół Sióstr
Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
Dziecko pracowników szkoły
Potrzeba wychowania katolickiego i zapewnienie o współpracy na tej płaszczyźnie (odp. w formie opisowej)

Liczba punktów

CZĘŚĆ IV – wypełnia szkoła

SPOTKANIE Z
DYREKTOREM

SPRAWY RÓŻNE

