
 

KARTA  KANDYDATA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

SIÓSTR  URSZULANEK  UNII RZYMSKIEJ W POZNANIU  

D A N EO S O B O W EK A N D Y D A T A  

Nazwisko  _______________________   imiona    ___________________________________  

Data urodzenia  ___________________  miejsce urodzenia __________________________   

PESEL 

Adres stałego zameldowania ___________________________________________________  

________________________________________________________________________  

Adres zamieszkania      _______________________________________________________  
(jeśli inny niż wyżej) 

Szkoła  rejonowa ________________________  adres   _____________________________  

 

D A N ER O D Z I C Ó W (prawnych opiekunów) 
 

Dane Ojciec Matka 

Nazwisko Imiona   
____________________________ 

____________________________ 

 
______________________________ 

______________________________ 

Adres zamieszkania /jeżeli  
inny niż 

kandydata/kandydatki 

 
____________________________ 

_____________   _____________ 

 
______________________________ 

_______________     _____________ 

Jeden adres e-mail do 

korespondencji  
  

Telefon kontaktowy     

           

   

   

   



WNIOSEK    

Proszę o przyjęcie córki / syna __________________________________ do klasy pierwszej Szkoły 

Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu  w roku szkolnym 2022/2023 

Poznań, dnia __________________        

      ________________________                                            ________________________  
                 podpis matki/opiekuna prawnego/                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego/ 

 

OŚWIADCZENIA   

Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że szkoła, którą wybieramy ma charakter katolicki. Akceptujemy taki charakter szkoły. 

Zobowiązujemy się wspierać wysiłki wychowawcze szkoły w celu budowania właściwego środowiska wychowawczego,  

w którym wartości wiary i Ewangelii znajdą swój wyraz w naszych postawach i świadectwach.  

Świadomi, że pełny - w tym także religijny - rozwój naszego dziecka zakłada konieczność współpracy rodziców ze szkołą, 

zobowiązujmy się uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu roku liturgicznego, uroczystościach szkolnych oraz brać 

udział w spotkaniach o charakterze formacyjnym organizowanych dla rodziców w czasie roku szkolnego. 

Zobowiązujemy się do wysyłania dziecka do szkoły w STROJU SZKOLNYM, którego zasady noszenia są opisane w 

osobnym regulaminie.  

Zobowiązujemy się do systematycznego kontrolowania postępów w nauce oraz zachowania naszego dziecka poprzez 

bezpośredni kontakt i uczestniczenie w okresowych zebraniach i wywiadówkach.   

Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez nasze dziecko podczas pobytu na terenie 

szkoły. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy fakt, że szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy 

utracone w szatni i na terenie szkoły. Przyjmujemy do wiadomości, że nie wolno naszemu dziecku przynosić do szkoły 

przedmiotów niebezpiecznych.  

Zgadzamy się z ZAKAZEM UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym 

regulaminem. 

Prosimy o organizację zajęć dodatkowych – wykraczających poza ministerialną siatkę godzin oraz zajęć dodatkowych 

rozwijających uzdolnienia i zainteresowania naszego dziecka (dodatkowe 2 godziny w tygodniu). Zobowiązujemy się 

jednocześnie do uiszczania na Radę Rodziców w terminie do 10 dnia każdego miesiąca stałej opłaty na rachunek bankowy 

podany przez szkołę w wysokości 180 zł. 

Oświadczamy, że kandydat/kandydatka spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Oświadczamy, żekandydat/kandydatka posiada rodzeństwo w Zespole Szkół Urszulańskich. 

Oświadczamy, że kandydat/kandydatka uczęszcza do przedszkola katolickiego. 

Oświadczam, że kandydat/kandydatka jest samotnie wychowywany przez rodzica/prawnego opiekuna(w gospodarstwie 

domowym kandydata/kandydatki pozostaje wyłącznie rodzic/opiekun prawny oraz kandydat/kandydatka i jego 

rodzeństwo). 

Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności  

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

..............................................................                                    ...............................................................  

     podpis  matki /opiekuna prawnego                              podpis ojca /opiekuna prawnego    

 


