
Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

 na rok szkolny 2014/2015 

przeprowadzana jest do niżej wymienionych szkół: 

SZKOŁA ZAWÓD KLASA 

Technikum Ogrodnicze 

technik ogrodnik I TO 

technik architektury 
krajobrazu 

I TK 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 
ogrodnik 

 (możliwość utworzenia klasy 
integracyjnej) 

I ZSZ 

Szkoła Policealna Nr 10 florysta I SP 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 3 I LOdD 

 

Informujemy, że POWIAT m. SZCZECIN przeprowadza elektroniczny nabór do szkół 

ponadgimnazjalnych. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie 

Internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ 

 
TERMINY 

Szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: 
technikum i zasadnicza szkoła zawodowa 

 
Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży - trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

i czteroletniego technikum: 

 

do 28 lutego 2014 r. 
Dyrektorzy szkół podają do wiadomości kandydatów 
informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły  

od 12 maja 2014 r. 
do 5 czerwca 2014 r. 
do godziny 1500 

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół 

od 9 do 13 czerwca 2014 r. 
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych 
(nie dotyczy naszej szkoły) 

do 18 czerwca 2014 r. 
Ogłoszenie wyników egzaminu uzdolnień kierunkowych 
(nie dotyczy naszej szkoły) 

od 18 do 25 czerwca 2014 r.  Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły 

http://www.ceogr.edu.pl/szkola/ZAWOD%20technik%20ogrodnik.pdf
http://www.ceogr.edu.pl/szkola/ZAWOD_technik%20arch.%20krajobrazu.pdf
http://www.ceogr.edu.pl/szkola/ZAWOD_technik%20arch.%20krajobrazu.pdf
http://www.ceogr.edu.pl/szkola/zawod%20ogrodnik.pdf
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/nabor/


od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. 
do godziny 1500 

Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora 
gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych 
wymaganych dokumentów 

do 4 lipca 2014 r. 

do godz. 1500 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej 
szkoły, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata do szkoły 

do 8 lipca 2014r. do godz. 1200 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 
zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie 
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz 
oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

do 8 lipca 2014 r. do godz. 1400 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły 
poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu 
w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
(uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację 
o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera też najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do 
publicznej wiadomości listy jest określany w formie 
adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

W terminie 7 dni od dnia 
podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do szkoły 

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danej szkoły 

Do 5 dni od dnia złożenia 
wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Do 7 dni od dnia otrzymania 
pisemnego uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

Możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

Do 7 dni od dnia złożenia 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

Do 29 sierpnia 2014r. 
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, 
które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
dysponują wolnymi miejscami 

 



Szkoła policealna dla młodzieży na podbudowie programowej technikum, liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego: 

szkoła policealna 
 
Terminy dotyczące przyjęć na semestr pierwszy szkoły policealnej: 

 

do 28 sierpnia 2014 r. Składanie wniosków przez kandydatów do szkoły 

28 sierpnia 2014 r. 
do godziny 1500 

Ogłoszenie listy przyjętych 

 
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum oraz ośmioletniej 
szkoły podstawowej: 
 
Terminy dotyczące przyjęć na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego: 

 

do 28 sierpnia 2014 r. Składanie wniosków przez kandydatów do szkoły 

28 sierpnia 2014 r. 
do godziny 1500 

Ogłoszenie listy przyjętych 

 

Zasady rekrutacji 
do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

(wybór) 

1. Kandydaci składają podania w terminie ustalonym przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty w Szczecinie. 

2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
w Szczecinie. 

3. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub szkoły policealnej składają 
podania na drukach ustalonych przez szkołę. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje 
szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego 
i członków oraz określa ich zadania. 

5. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie 
(nie dotyczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej): 
a) liczby punktów uzyskanych w wyniku egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum, zawartej w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 
egzaminu; 



b) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wybranych ocen ze świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia (według niżej załączonej 
tabeli); 

c) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy. 

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży 
decydują kryteria zawarte w Statucie Szkoły, uwzględniające: 
a) przeliczane na punkty wyniki  egzaminu gimnazjalnego; 
b) sumę punktów za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyszczególnionych 

na świadectwie szkoły stanowiącej podbudowę programową – z języka polskiego 
i trzech wybranych przedmiotów (zgodnie z zastosowaniem skali przeliczeniowej 
ocen na punkty); 

c) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz 
za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną. 

7. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym 
maksymalnie 200 punktów, w tym: 
a) maksymalnie 100 punktów za wyniki przeprowadzone w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum – 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie 
gimnazjalnym z zakresów: 
 języka polskiego, 
 historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 matematyki, 
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), 
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

b) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym: 
 maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie 
z zasadą: 

 celujący – 15 punktów 
 bardzo dobry – 12 punktów 
 dobry – 9 punktów  
 dostateczny – 5 punktów, 

 maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, w tym: 

 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 
 maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym co najmniej 10 punktów 

za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje 
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w  lub za zdobycie tytułu finalisty 
Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla 
gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

8. Suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia 
gimnazjum zdecyduje o kolejności wpisania na listę kandydatów. 



9. W przypadku niepełnego naboru, dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej ogłosi 
dodatkową rekrutację. 

10. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani 
są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów. 

11. Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, zorganizowanych przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu: 
Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014: 
 Konkurs Polonistyczny; 
 Konkurs Matematyczny; 
 Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii; 
 Konkurs Chemiczny; 
 Konkurs Biologiczny; 
 Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie; 
 Konkurs Geograficzny; 
 Konkurs Języka Angielskiego; 
 Konkurs Języka Niemieckiego. 

12. Odwołanie od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do Dyrektora 
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia. 

13. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej [semestr pierwszy] szkoły ponadgimnazjalnej 
dla młodzieży - szkoły policealnej w systemie stacjonarnym oraz szkoły 
ponadgimnazjalnej dla dorosłych – liceum ogólnokształcące, decydują kryteria zawarte 
w Statucie Szkoły. 

14. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej [semestr pierwszy] szkoły 
ponadgimnazjalnej dla młodzieży - szkoły policealnej w systemie stacjonarnym składają 
oryginał świadectwa ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę programową, podanie, 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie, 
wystawione przez lekarza medycyny pracy. 

1. TECHNIKUM OGRODNICZE 

 4 – letnie na podbudowie szkoły gimnazjalnej, dające absolwentowi: 

a) zawód: technik ogrodnik 
b) zawód: technik architektury krajobrazu 

MAKSYMALNIE DO ZDOBYCIA 200 PUNKTÓW 

100 punktów: 100 punktów: 

Egzamin 
gimnazjalny 

 
60 punktów za oceny ze 
świadectwa 
 
wg punktacji: 
• celujący – 15 punktów 
• bardzo dobry – 12 punktów 
• dobry – 9 punktów 

 
40 punktów 
 
 
1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 
punktów 
 
2. Finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu 



• dostateczny – 5 punktów 

zawód: technik ogrodnik 

za przedmioty: 
• język polski 
• matematyka 
• biologia 
• geografia 

zawód: technik architektury 
krajobrazu 

za przedmioty: 
• język polski 
• matematyka 
• geografia 
• biologia 

ogólnopolskim lub wojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu – 10 punktów  
(niezależnie od liczby konkursów 
przedmiotowych, w których kandydat uzyskał 
tytuł finalisty i niezależnie od liczby innych 
konkursów organizowanych przez kuratora 
oświaty, w których kandydat uzyskał tytuł finalisty 
lub laureata) wykaz konkursów przedmiotowych 
dla uczniów gimnazjum znajduje się niżej 
 
3. Miejsca I, II, III w zawodach sportowych z 
kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego 
w różnych dyscyplinach sportu: 
• na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim – 
10 punktów 
• na szczeblu powiatowym – 5 punktów 
 
4. Miejsca I, II, III w różnych konkursach 
artystycznych: 
• na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim – 
10 punktów 
• na szczeblu powiatowym – 5 punktów 
 
5. Laureaci konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne 
powiatu m. Szczecin – 10 punktów. 
 
6. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, 
zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego 
udokumentowane na świadectwie ukończenia 
gimnazjum – 5 punktów. 
 
7. Za ocenę zachowania: 
- wzorowe – 10 punktów, 
- bardzo dobre – 8 punktów, 
- dobre – 6 punktów. 

 
2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 10 

 3 – letnia na podbudowie gimnazjum, dająca absolwentowi: 
 
a) zawód: ogrodnik 
 

MAKSYMALNIE DO ZDOBYCIA 200 PUNKTÓW: 

100 punktów: 100 punktów: 



Egzamin 
gimnazjalny 

 
60 punktów za oceny ze 
świadectwa 
 
wg punktacji: 
• celujący – 15 punktów 
• bardzo dobry – 12 punktów 
• dobry – 9 punktów 
• dostateczny – 5 punktów 

zawód: ogrodnik 

za przedmioty: 
• informatyka 
• geografia 
• biologia 
• język polski 

 

 
40 punktów 
 
 
1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 
punktów 
 
2. Finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu 
ogólnopolskim lub wojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu – 10 punktów  
(niezależnie od liczby konkursów przedmiotowych, 
w których kandydat uzyskał tytuł finalisty i 
niezależnie od liczby innych konkursów 
organizowanych przez kuratora oświaty, w 
których kandydat uzyskał tytuł finalisty lub 
laureata) wykaz konkursów przedmiotowych dla 
uczniów gimnazjum znajduje się niżej 
 
3. Posiadanie certyfikatu językowego (FCE, ZD, lub 
wyższy) – 10 punktów (niezależnie od liczby 
uzyskanych certyfikatów). 
 
4. Miejsca I, II, III w zawodach sportowych z 
kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego 
w różnych dyscyplinach sportu: 
• na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim – 
10 punktów 
• na szczeblu powiatowym – 5 punktów 
 
5. Miejsca I, II, III w różnych konkursach 
artystycznych: 
• na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim – 
10 punktów 
• na szczeblu powiatowym – 5 punktów 
 
6. Laureaci konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne 
powiatu m. Szczecin – 10 punktów. 
 
7. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, 
zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego 
udokumentowane na świadectwie ukończenia 
gimnazjum – 5 punktów. 
 
10. Za ocenę zachowania: 
- wzorowe – 10 punktów, 



- bardzo dobre – 8 punktów, 
- dobre – 6 punktów. 

 
 
3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 3 
 
4. SZKOŁA POLICEALNA NR 10 

 na podbudowie liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego, technikum, 
technikum uzupełniającego, liceum uzupełniającego, dająca absolwentowi: 

 zawód: florysta 
 

Niezbędne informacje, 

jakie powinien podać kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły: 

– nazwisko i imię (zgodnie z wpisem do dowodu rodziców lub własnego dowodu 
osobistego); 

– data urodzenia; 
– miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, województwo); 
– PESEL; 
– stały adres zameldowania (miejscowość, ulica, kod, poczta, gmina, powiat, 

województwo); 
– miejsce zamieszkania: dom rodzinny, stancja, internat, dom dziecka; 
– adres i telefon kontaktowy rodziców/opiekunów; 
– adres gimnazjum, do którego kandydat uczęszczał (w przypadku kandydatów do TO 

i ZSZ). 

Wymagane dokumenty: 

– podanie i kwestionariusz osobowy; 
– 3 aktualne fotografie; 
– świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
– karta zdrowia; 
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy; 
– dodatkowo: opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie 

o udziale w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 



INTERNAT 

Internat Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie dysponuje 52 miejscami  
i  zapewnia uczniom całodobową opiekę od niedzieli od godz.16 do piątku do godz. 17.  
W szkole działa stołówka, w której z posiłków mogą korzystać nie tylko mieszkańcy internatu, 
ale również pozostali uczniowie. Do dyspozycji wychowanków zostało oddanych 16 pokoi 2- 
i 3-osobowych. Toalety i łazienki znajdują się w osobnych pomieszczeniach. Internat posiada 
dostęp do Internetu, a w godzinach popołudniowych uczniowie mogą skorzystać z czytelni 
szkolnej. Przed budynkiem znajduje się miejsce do grillowania  
i rozległy teren z miejscem do rekreacji. Szkoła położona jest w pobliżu Jeziora 
Szmaragdowego i Puszczy Bukowej, dzięki czemu istnieje możliwość aktywnego i miłego 
spędzenia czasu wolnego. 

W internacie organizowane są różnorodne uroczystości i imprezy okolicznościowe 
oraz zajęcia sportowe. Młodzież aktywnie włącza się w działania na rzecz najbardziej 
potrzebujących. Największym przedsięwzięciem jest organizowana przez młodzież - przy 
współpracy  z „Caritas Polska” i Radą Osiedla „Zdroje” -  uroczysta kolacja wigilijna dla dzieci 
z dzielnicy Zdroje i Podjuchy oraz zaproszonych gości. Mieszkańcy internatu co roku biorą 
również udział w akcji ”Iskierka radości”. 
 



Centrum Edukacji Ogrodniczej 
ul. Batalionów Chłopskich 115 
70 – 760 Szczecin 
tel. 91 4612 379 

Szczecin, dnia ................................................... 

………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego* 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
adres 
………………………………………………………………………….......... 
telefon kontaktowy 

 
 

 
 
 
 
 
 

P O D A N I E 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie do internatu w roku szkolnym 

2014/2015 mojego syna/córki 
 
 

            
   …………………......………………………….   …………………………..................……. 
                                    imię i nazwisko                                                klasa/szkoła 

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

                            data i podpis rodzica / opiekuna prawnego* 
 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany zobowiązuję się do: 
- dopilnowania przestrzegania regulaminu internatu przez moje dziecko, 
- stawienia się na każde wezwanie wychowawcy internatu, 
- wyrównania szkód wyrządzonych w mieniu internatu, 
- regulowania w terminie do 5 każdego miesiąca należności za wyżywienie oraz 

obowiązkowego korzystania przez moje dziecko z posiłków. 

............................................................................... 
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego* 

 
 
WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
* - niepotrzebne skreślić 



KARTA INFORMACYJNA 
MIESZKAŃCA INTERNATU CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ 

w Szczecinie 
  

Podane poniżej informacje przeznaczone są do użytku wewnętrznego, nie będą przetwarzane 
ani wykorzystywane do innych celów jak informacyjne i będą objęte tajemnicą służbową. 

 
 

…………………………………………………….....……………..……………………………… 
Imię i nazwisko ucznia   

 
………………………………………………….....……………………………………..………… 

Data i miejsce urodzenia 
 

………………………………….....……………………………………………………..………… 
Adres domowy 

 
………………………………………......…………………………………………………………. 

PESEL  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych* 

 
………………………………………......…………………………………………………………... 

Telefon(y) pierwszego kontaktu 
 

……………...……………………………………………………………………..….................. 
Adres e-mail  
 

……………...……………………………………………………………………..….................. 
Czy dziecko ma rodzeństwo (jeśli tak to w jakim wieku)  
 
……………………………....................................................................................................................... 

Uwagi rodziców / opiekunów o stanie zdrowia dziecka (choroby, przyjmowane leki, 
szczególne problemy związane ze zdrowiem ) 

……………………………………………......……………………………………………………... 
 

……………...……………………………………………………………………..….................. 
 

Czy rodzice/opiekunowie zaobserwowali u dziecka (wpisać TAK lub NIE) 

trudności w skupieniu ………….., zniechęcenie w razie niepowodzeń ……………., częste zmiany 

nastroju …………….., lęki ………….., agresywne zachowanie ……………, niezdyscyplinowanie 

……………….., inne uwagi ……………….............................................................................................. 

 
Uzdolnienia, zainteresowania dziecka ……………...……………………………………………………………......... 

……………...……………...........................………………………………………………………..….............................. 



Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na ewentualne konieczne zabiegi lekarskie, pomoc 
ambulatoryjną, hospitalizację. 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na uczestniczenie dziecka w zorganizowanych 
zajęciach pozaszkolnych - poza czasem nauki własnej / także podczas nauki własnej* (basen, 
kino, kółka zainteresowań itp.). 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na uczestniczenie dziecka w indywidualnych zajęciach 
pozaszkolnych poza czasem nauki własnej / także podczas nauki własnej* (basen, kino, 
sekcje sportowe, kursy szkoleniowe itp.). 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na opuszczanie terenu szkoły przez mojego 

syna*/moją córkę* ………………………………………………………………………………………… po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

  
……………………………………….                                           ...........…………………….……………………………… 

miejscowość, data                                                     podpis rodzica / opiekuna prawnego* 
 

*niepotrzebne skreślić 


