Kwestionariusz zgłoszeniowy
do szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
1.

Dane personalne ucznia

Imiona i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL lub, w przypadku braku, numer paszportu
2.

Dane kontaktowe

Kraj pobytu
Adres zamieszkania w kraju pobytu
Telefon kontaktowy za granicą
Adres e-mail ucznia
Telefon kontaktowy w Polsce
Adres w Polsce
3.

Dane rodziców/ opiekunów prawnych

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów
prawnych
Adres kontaktowy
Adres e-mail rodziców (inny niż adres e-mail
ucznia)
4. Informacje o sytuacji edukacyjnej dziecka
Szkoła, do której dziecko uczęszczało w Polsce
Pełna nazwa szkoły

Adres
Ukończona klasa
Rok ukończenia
Szkoła w kraju pobytu, do której uczeń będzie
uczęszczał od 1 września 2019 r.
(realizacja obowiązku szkolnego/nauki)

Pełna nazwa szkoły
Adres
Obecna klasa
Nie wiem, ponieważ jestem jeszcze przed wyjazdem
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Kwestionariusz zgłoszeniowy
do szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do:
Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
Do klasy

1

2

3

4

5

6

7

8

Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej (dla uczniów kończących
gimnazjum)
Do klasy

1

2

3

Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej (dla uczniów kończących szkołę
podstawową)
Do klasy

1

Proszę o przyjęcie mojego dziecka na program:
ramowy

uzupełniający

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Ramowy plan nauczania
klasa 1

klasa 2

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
język angielski
język angielski
klasa 4
język polski
język angielski
historia
przyroda
matematyka
plastyka
muzyka
informatyka
technika
wychowanie fizyczne
religia/etyka

klasa 5
język polski
język angielski
historia
biologia
geografia
matematyka
plastyka
muzyka
technika
informatyka
wychowanie fizyczne
religia/etyka

Uzupełniający plan nauczania
klasa 3

edukacja wczesnoszkolna
język angielski
klasa 6
język polski
język angielski
historia
biologia
geografia
matematyka
plastyka
muzyka
technika
informatyka
wychowanie fizyczne
religia/etyka

klasa 1

klasa 2

klasa 3

edukacja wczesnoszkolna
klasa 4

klasa 5

klasa 6

język polski
wiedza o Polsce
klasa 7

klasa 8

język polski
wiedza o Polsce
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Kwestionariusz zgłoszeniowy
do szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
klasa 7
język polski
język angielski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
plastyka
muzyka
informatyka
wychowanie fizyczne
religia/etyka

klasa 8
język polski
język angielski
historia
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne
edukacja dla
bezpieczeństwa
religia/etyka

drugi obowiązkowy język obcy
(do wyboru):

drugi obowiązkowy język obcy
(do wyboru):

francuski | niemiecki | rosyjski
francuski | niemiecki | rosyjski

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie – trzyletnie
(po ukończeniu 3 klasy gimnazjum)
Ramowy plan nauczania
klasa 1
język polski
język angielski
historia
wiedza o
społeczeństwie
wiedza o
kulturze
matematyka
chemia
fizyka
biologia
geografia
informatyka
edukacja dla
bezpieczeństwa
wychowanie
fizyczne
religia/etyka

klasa 2

klasa 3

język polski
poziom podstawowy
lub
poziom rozszerzony

język polski
poziom podstawowy
lub
poziom rozszerzony

język angielski
poziom podstawowy
lub
poziom rozszerzony

język angielski
poziom podstawowy
lub
poziom rozszerzony

historia
poziom rozszerzony

historia
poziom rozszerzony

lub

lub

historia i społeczeństwo
przedmiot uzupełniający
(jeśli nie wybrano historii na
poziomie rozszerzonym)

historia i społeczeństwo
przedmiot uzupełniający
(jeśli nie wybrano historii na
poziomie rozszerzonym)

matematyka
poziom podstawowy
lub
poziom rozszerzony

matematyka
poziom podstawowy
lub
poziom rozszerzony

Uzupełniający plan nauczania
klasa 1

klasa 2

klasa 3

język polski
wiedza o Polsce
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Kwestionariusz zgłoszeniowy
do szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
fizyka
poziom rozszerzony
chemia
poziom rozszerzony
biologia
poziom rozszerzony
geografia
poziom rozszerzony
przyroda
przedmiot uzupełniający
(jeśli nie wybrano
fizyki/chemii/biologii/geografii
na poziomie rozszerzonym)
podstawy przedsiębiorczości
wychowanie fizyczne
religia/etyka
drugi obowiązkowy język obcy (do wyboru):

fizyka
poziom rozszerzony
chemia
poziom rozszerzony
biologia
poziom rozszerzony
geografia
poziom rozszerzony
przyroda
przedmiot uzupełniający
(jeśli nie wybrano
fizyki/chemii/biologii/geografii
na poziomie rozszerzonym)
wychowanie fizyczne
religia/etyka

francuski

niemiecki

rosyjski

W klasie II i III LO obowiązkowo wybór od dwóch do czterech przedmiotów
realizowanych na poziomie rozszerzonym (zgodnie z powyższym zaznaczeniem):
________________, ________________, ________________, ________________.

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie – czteroletnie
(po ukończeniu 8 klasy w szkole podstawowej)
Ramowy plan nauczania
klasa 1 – w roku szkolnym 2019/2020 nabór tylko do klasy
pierwszej

klasa 1
język polski

język polski
język angielski
historia
filozofia
wiedza o społeczeństwie
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
religia/etyka
drugi język obcy (obowiązkowy):
francuski
niemiecki

Uzupełniający plan nauczania

wiedza o Polsce

rosyjski

Obowiązkowo wybór od dwóch lub trzech przedmiotów realizowanych na
poziomie rozszerzonym* (zgodnie z powyższym zaznaczeniem):
________________, ________________, ________________.
* przedmioty w zakresie rozszerzonym (poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym)
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do szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Dotychczasowy czas pobytu za granicą
Przewidywany termin powrotu do Polski

Dodatkowe informacje i uwagi o uczniu, które chcieliby Państwo przekazać (dysleksja, dysortografia,
dysgrafia, kłopoty z integracją w szkole lokalnej i inne):

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie
moich danych oraz danych osobowych mojego dziecka podanych przeze mnie w formularzu
zgłoszeniowym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul.
Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji.
Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam
świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych
jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
Podpis matki/opiekunki prawnej

Miejscowość i data

_____________________________________

_____________________

Podpis ojca/opiekuna prawnego

Miejscowość i data

_____________________________________

_____________________

Podpis ucznia
_____________________________________
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