KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 W PŁOCKU - 2021/2022
I. Dane dotyczące dziecka
1
2
3

nazwisko dziecka
imiona dziecka
numer telefonu kontaktowego rodzica

II. Informacje dotyczące rekrutacji do szkoły
1.W szkole prowadzone są obowiązkowe, bezpłatne zajęcia języka angielskiego realizowane dla całej klasy, w wymiarze 2
godzin tygodniowo. Ponadto, w szkole organizowane są dodatkowe, odpłatne zajęcia języka angielskiego prowadzone przez
lektorów Uniwersytetu Powszechnego VITA. Zajęcia te odbywają się bezpośrednio przed lub po lekcjach. Zryczałtowana,
miesięczna opłata za dodatkowe zajęcia językowe wynosi za 2 godziny w tygodniu - 70,00 zł miesięcznie.
Proszę dokonać deklaracji udziału dziecka w dodatkowych zajęciach językowych, stawiając znak X w wybranym polu:
deklaruję udział w dodatkowych
zajęciach językowych
w wymiarze
2 godzin tygodniowo

nie deklaruję udziału
w dodatkowych
zajęciach językowych

2. W szkole, zgodnie z życzeniem Rodziców, organizowane są lekcje religii, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, i etyki, również w
wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczeń może brać udział w zajęciach religii albo etyki, a także w obu zajęciach - i religii, i etyki.
Proszę dokonać deklaracji udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki, stawiając znak X w wybranym polu:

deklaruję udział dziecka
tylko w zajęciach
religii

deklaruję udział dziecka
tylko w zajęciach
etyki

deklaruję udział dziecka
zarówno w zajęciach
religii i etyki

nie deklaruję udziału
dziecka
ani w zajęciach religii,
ani w zajęciach etyki

3. W szkole działają klasy integracyjne, do których uczęszczają również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Proszę dokonać deklaracji zapisu dziecka do klasy integracyjnej, stawiając znak X w wybranym polu:

wyrażam zgodę na zapisanie
dziecka
do oddziału integracyjnego

nie wyrażam zgody
na zapisanie dziecka
do oddziału integracyjnego

…..………………………………………………………
czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu realizacji procesu rekrutacji do Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 22 w Płocku. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku,
z siedzibą w Płocku, ul. Czwartaków 6. Dane podaję dobrowolnie, mając świadomość przysługującego mi prawa do ich dostępu i modyfikowania.

…..………………………………………………………
czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów)

