
SZKOŁA EUROPEJSKA
93-020 Łódź, ul. Tuszyńska 31, tel. 682-12-10, 682-54-66
e-mail: sekretariat@szkolaeuropejska.pl; http://www.szkolaeuropejska.pl

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

I. Informacje o kandydacie

1. Nazwisko ...............................................Imiona.......................................................................

2. Data i miejsce urodzenia *........................................................ woj.........................................

3. Adres zameldowania ucznia: kod pocztowy ......-........... miejscowość.....................................

ul. .........................................................................tel. ...................................................................

4. PESEL                          

5. Nazwy i adresy szkól do których uczeszczal kandydat w ci  gu ostatnich 3 lat

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

II. Informacje o Rodzicach (Opiekunach) ucznia

1. Imię i nazwisko: Ojca (Opiekuna) ............................................................................................

        Matki (Opiekunki) .........................................................................................

2. Adres zamieszkania:(jeśli jest inny niż w pkt.I,3)......................................................................

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

3. Adres do korespondencji: (jeśli inny niż w pkt. I,3)..................................................................

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

4. Wykonywany zawód: Ojca (Opiekuna) .....................................................................................

     Matki (Opiekunki) .................................................................................

5. Miejsce pracy: Ojca (Opiekuna) ................................................................................................

     Matki (Opiekunki) .............................................................................................

Tel. służb.: Ojca (Opiekuna) ......................... kom. .......................... e-mail: ................................

Tel. służb.: Matki (Opiekunki) ....................... kom. .......................... e-mail: ...............................

*miesiąc słownie

Miejsce na
fotografię
Kandydata

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

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

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

ą

http://www.szkolaeuropejska.pl/


III. Inne informacje o kandydacie

1. Zainteresowania szkolne, ulubione przedmioty ...........................................................................

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

2. Udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych (jeśli tak – znaczące osiągnięcia)

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

3. Inne znaczące osiągnięcia szkolne ................................................................................................

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

4. Zainteresowania pozaszkolne .......................................................................................................

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

5. Osiągnięcia pozaszkolne ...............................................................................................................

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

6. Nauka języków obcych (ile lat, miesięcy nauki)

język angielski ...................................

język niemiecki ..................................

język francuski ...................................

inne (jakie) ........................................................................................................................................

7. Uzyskane certyfikaty językowe ....................................................................................................

8. Wybrany język – oprócz j. angielskiego – do nauki w liceum:

niemiecki/ francuski/ hiszpański * ...................................................................................................

9. Obsługa komputera (w skali od 1 do 5) .......................................................................................

10.Uprawiane dyscypliny sportowe..................................................................................................

11.Osiągnięcia sportowe ..................................................................................................................

12.Informacje istotne w edukacji ucznia (zdrowotne, psychologiczne - np. o dysleksji itp.,

socjalne,inne)......................................................................................................................................

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

*wybrany język proszę podkreślić, obok napisać: grupa początkująca lub kontynuacja

Podpis ucznia ........................................ Podpis Rodzica (Opiekuna) ........................................



Do Dyrektora

Szkoły Europejskiej w Łodzi
Proszę o przyjęcie syna / córki do pierwszej klasy liceum (program pre-IB)

w roku szkolnym ............................................... .

Łodź , dnia .......................... Podpis Rodzica (Opiekuna) ...................................................

Niemniejszym załączam do kwestionariusza

• 2 fotografie

• świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum

• świadectwo ukończenia gimnazjum* oraz wyniki z I semestru trzeciej klasy gimnazjum

• zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego*

• karta zdrowia i szczepień*

• zaświadczenie o ukończeniu kursu języka obcego /certyfikat językowy **

• kopie dyplomów poświadczających osiągnięcia w konkursach, zawodach itp.***

• kopia opinii psychologicznej ***

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ***

* dołączone nie później niż 7 dni po zakończeniu roku szkolnego

** jeśli kandydat ukończył taki kurs lub posiada certyfikat językowy

*** jeśli kandydat takie posiada



Do Dyrektora

Szkoły Europejskiej w Łodzi
Proszę o przyjęcie syna / córki do drugiej klasy liceum (program IB)

w roku szkolnym ............................................... .

Łodź , dnia .......................... Podpis Rodzica (Opiekuna) ...................................................

Niemniejszym załączam do kwestionariusza

• 2 fotografie

• świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum

• świadectwo ukończenia gimnazjum* oraz wyniki z I semestru trzeciej klasy gimnazjum

• zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego*

• karta zdrowia i szczepień*

• zaświadczenie o ukończeniu kursu języka obcego /certyfikat językowy **

• kopie dyplomów poświadczających osiągnięcia w konkursach, zawodach itp.***

• kopia opinii psychologicznej ***

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ***

* dołączone nie później niż 7 dni po zakończeniu roku szkolnego

** jeśli kandydat ukończył taki kurs lub posiada certyfikat językowy

*** jeśli kandydat takie posiada



Do Dyrektora

Szkoły Europejskiej w Łodzi
Proszę o przyjęcie syna / córki do pierwszej klasy liceum dwujęzycznego (z polską

maturą dwujęzyczną)

w roku szkolnym ............................................... .

Łodź , dnia .......................... Podpis Rodzica (Opiekuna) ...................................................

Niemniejszym załączam do kwestionariusza

• 2 fotografie

• świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum

• świadectwo ukończenia gimnazjum

•  świadectwo ukończenia pierwszej klasy liceum

• zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego*

• karta zdrowia i szczepień*

• zaświadczenie o ukończeniu kursu języka obcego /certyfikat językowy **

• kopie dyplomów poświadczających osiągnięcia w konkursach, zawodach itp.***

• kopia opinii psychologicznej ***

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ***

* dołączone nie później niż 7 dni po zakończeniu roku szkolnego

** jeśli kandydat ukończył taki kurs lub posiada certyfikat językowy

*** jeśli kandydat takie posiada


