ANKIETA DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA W WARSZAWIE
(udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania nie jest obowiązkowe, ale zawarte w nich informacje są cenne dla szkoły)

1.

Czy jesteście Państwo katolikami1?

2.

W jaki sposób wyraża się Państwa wiara?

TAK

NIE

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Do jakiej parafii Państwo należą?
...................................................................................................................................................................................
4.

Czy biorą Państwo udział w formacji duszpasterskiej ? Jeśli tak, to w jakiej ?

...................................................................................................................................................................................
5.

Co w nauce społecznej Kościoła o Rodzinie i Wychowaniu jest zdaniem Państwa najważniejsze? Z jakiego

źródła pochodzi przytoczone przez Państwo stwierdzenie?....................................................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
6.

Co skłania Państwa do ubiegania się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły?

..................................................................................................................................................................................
7.

Czego oczekują Państwo dla swego dziecka od naszej szkoły?........................................................................

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8.

Jakie są ulubione zabawy i zajęcia dziecka? ....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
9.

Jakie są mocne strony, zalety dziecka?……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
10. W jakim zakresie jest potrzebna dziecku pomoc?.........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
11. Czy dziecko pozostaje pod opieką specjalistycznej poradni? Jeśli tak, to jakiej? ….......................................
..................................................................................................................................................................................
12. Na co zwracają Państwo jako rodzice uwagę w wychowywaniu dziecka? Jakie wartości uważają Państwo
za najważniejsze?......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
13. Jakie miejsce w wychowywaniu Państwa dziecka zajmuje posłuszeństwo i jak jest egzekwowane?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

14. Jaki jest udział dziecka w podejmowaniu decyzji? Kto ostatecznie podejmuje decyzje rodzice czy dziecko?
...................................................................................................................................................................................
15. Jakie wymagania stawiają Państwo swojemu dziecku w domu, jakie ma obowiązki w domu?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
16. Jakie dziecko ma prawa? ……………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................................
17. Czy decydują się Państwo na podjęcie współpracy z wychowawcą, psychologiem i pedagogiem w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych1? TAK

NIE

18. Jak rozumieją Państwo swoją współpracę z nauczycielami i wychowawcami? W jaki sposób chcą i mogą
się Państwo zaangażować we współpracę wychowawczą ze szkołą?......................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
19. Czego oczekują Państwo dla siebie jako rodziców w niżej wymienionych obszarach pracy szkoły? Proszę
wypisać konkretne sprawy:
a) formacja religijna, duchowa ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
b) wychowanie .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
c)

nauczanie ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
d) inne ....................................................................................................................................................................
20. Proszę podać proponowane tematy na spotkania formacyjne i zebrania z rodzicami:
- ................................................................................................................................................................................
-.................................................................................................................................................................................
21. Dane o rodzinie
OJCIEC

MATKA
1

Wykształcenie: wyższe, średnie, zawodowe,
inne……….. ……………………………..….

Wykształcenie: wyższe, średnie, zawodowe,1 inne……...
……………………………………………………………

Zawód wykonywany .....................................

Zawód wykonywany ........................................................

Stanowisko i miejsce pracy ............................

Stanowisko i miejsce pracy..............................................

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

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

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

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

Liczba dzieci w rodzinie (z podaniem wieku): ......................................................................................................
(synowie).............................................................

Rodzina pełna,

rodzice w separacji,

(córki) ...................................................................................

rodzice rozwiedzeni, związek niesakramentalny, matka samotnie

wychowująca, ojciec samotnie wychowujący1
Sytuacja materialna rodziny: bardzo dobra, dobra, zadowalająca, trudna1

22. Czy akceptują Państwo jednolity strój liturgiczny dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej
i jednolity strój codzienny dla uczniów naszej szkoły1?

TAK

NIE

23. Czy akceptują Państwo zasady dotyczące kontaktowania się z dziećmi podczas wyjazdów (rozmowy
telefoniczne tylko z nauczycielami) 1?

TAK

24. Czy przyjmują Państwo wymaganie szkoły
uczniów naszej szkoły na wschodnie sztuki walki1?

NIE
zapisane w Regulaminie, które dotyczy nie posyłania
TAK

NIE

25. Czy znają i akceptują Państwo Statut, Program Wychowawczy i Regulamin Szkoły?.................................
26. Deklarowany zakres pomocy szkole:
Prace: budowlane, elektryczne, stolarskie, instalacyjne, porządkowe, transportowe, prawne, biurowe,
księgowość1, inne prace pomocnicze (jakie?) ..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...

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

…..…………………………………..

CZYTELNY PODPIS OJCA

CZYTELNY PODPIS MATKI

Warszawa, …………………………………….

Dokumenty Szkoły (np. Statut Szkoły) są dostępne na:

www.franciszek.edu.pl

1

podkreślić właściwe

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY ..............
w roku szkolnym …..……/……..…..

Nazwisko dziecka ................................................................................... PESEL ...............................................
Imię I ............................................................................ Imię II .….....................................................................
Data urodzenia ............................................. miejsce urodzenia...........................................................................

Czy dziecko uczęszczało do przedszkola? .............. którego? ..............................................................................
Do jakiej szkoły dziecko uczęszcza obecnie? ........................................................................................................
(dotyczy uczniów kl. II, III, IV, V)

Szkoła rejonowa...................................................................................................................................................
(właściwa dla miejsca zameldowania!)

Ojciec .........................................................................
(imię i nazwisko)

(numer szkoły, adres)

Matka ........................................................................
(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania, numery telefonów i adresy e-mail rodziców (opiekunów) ..................................................
…………………………………….........................................................................................................................
…………………………………….........................................................................................................................
…………………………………….........................................................................................................................

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

…..…………………………………..

PODPIS OJCA

PODPIS MATKI

Warszawa, …………………………………….

