ZESPÓŁ SZKÓŁ w DOBRZENIU WIELKIM
ul. Namysłowska 94, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 077 40 32 820, fax 077 40 32 829
sekretariat@zsdobrzenwielki.pl

www.zsdobrzenwielki.pl

Szanowni Państwo, Rodzice przyszłorocznych uczniów klasy pierwszej PSP nr 3,
prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Informacje w niej zawarte pozwolą nam poznać
Państwa oczekiwania wobec szkoły w zakresie edukacji, rozwoju zainteresowań i pasji
dziecka, a także zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki.
I. DANE DZIECKA
1. Nazwisko i imię dziecka……………………………..............................................................
2. Data i miejsce urodzenia……………………………..……………………………………….
3. Adres zamieszkania……………………………………….….……………............................
4. Adres
zameldowania………………………………………..………………………………..
Telefon
domowy………………………………..…………………………................................
Adres internetowy…………………………….……………………….………………………..
5. Czy dziecko uczęszczało do przedszkola – nie/tak od ………...….. do .….….......................

II. RODZINA
1. Rodzice (opiekunowie prawni):
ojciec (opiekun)

matka (opiekunka)

imię i nazwisko

……..……………………………..

…..………..……….…..………..

godziny pracy

……..……………………………..

…..……………..…...…………..

telefon kontaktowy ….………………………………...

…………………...…..…………

III. EDUKACJA DZIECKA:
(proszę podkreślić wybrane przez Państwa odpowiedzi )
potrafi czytać, czyta poprawnie, czyta z błędami, nie czyta
składa pojedyncze słowa: poprawnie, z błędami, nie składa
rozpoznaje litery: poprawnie, z błędami, nie rozpoznaje
zna cyfry: poprawnie, z błędami, nie zna
dodaje i odejmuje w zakresie 20: TAK, NIE
jest samodzielny: TAK, NIE
wymaga pomocy pedagoga, logopedy, lekarza specjalisty TAK, NIE
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IV. PASJE I ZAINTERESOWANIA
DZIECKA (proszę podkreślić właściwą
odpowiedź):
 rysowanie, śpiewanie, tańczenie, granie na instrumencie – na jakim……………………..
inne (m.in. sportowe) …………………………………………………………………………

Z jakich dodatkowych zajęć chcieliby Państwo, aby korzystało Wasze dziecko?
(proszę podkreślić maksymalnie 3 wybrane odpowiedzi)
 muzyczne, plastyczne, przyrodnicze, sportowe, zumba kids


inne zajęcia (jakie?) ……………………………………………………….…………………

V. INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU:
Prosimy o przekazanie tych informacji, które uznają Państwo za ważne (np.
trudności wychowawcze, kłopoty zdrowotne)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
VI. OCZEKIWANIA RODZICÓW
Proszę zaznaczyć znakiem x wybraną odpowiedź
TAK

NIE

1. Czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach religii/etyki?
2. Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej?
3. Czy dziecko będzie uczęszczało do świetlicy?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.)
Przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem danych jest dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 94, 46-081
Dobrzeń Wielki;
 niniejsze dane zbierane są wyłącznie w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Gminy
Dobrzeń Wielki będącej organem prowadzącym szkoły i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
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