
KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FILIPA NERI 

26-600 Radom, ul. Grzybowska 22 tel. 48 363 95 96 

 
 

 

 

 

 

Proszę 

nakleić 

fotografię 
 

 

 

PODANIE 
 

 

1.  Imiona i nazwisko kandydata  ............................................................................... 
 
 

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

 
 

 PESEL 
 

 
 

2. Data i miejsce urodzenia, województwo  .....................................................................................................................  
 
 

3. Imię ojca, matki, nazwisko panieńskie matki .............................................................................................................  
 
 

4. Kontakt do ojca, telefon, e-mail  ......................................................................................................................................  
 
 

        ...........................................................................................................................................................................................................  
 
 
5. Kontakt do matki, telefon, e-mail  ...................................................................................................................................  

 
 

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

6. Adres zamieszkania (zameldowania) ucznia, telefon  ...........................................................................................  
 
 
        ...........................................................................................................................................................................................................  

 

7. Nazwa i  adres szkoły podstawowej ...............................................................................................................................  
 
 

8. Obowiązujący obwód szkolny  .........................................................................................................................................  
 

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

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (prawnych opiekunów)  

 
Akceptujemy w pełni zasady kształcenia i chrześcijańskiego wychowania praktykowane w Katolickiej 

Szkole Podstawowej im. św. Filipa Neri w Radomiu. Jesteśmy również świadomi, że uczniowie są 

zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach formacyjnych o charakterze religijnym i kulturalnym 

organizowanych przez szkołę, a także w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie. Zobowiązujemy się 

do współpracy z wychowawcami i do regulowania opłat zgodnie z przepisami administracyjnymi szkoły. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata/ucznia (zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) dla potrzeb 

związanych z rekrutacją i promocją Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Radomiu. 

 
 
 
 

..............................................          .....................................................                                                    ..................................................................... 
                 Podpis matki                                 Podpis ojca                                                                                           Podpis kandydata      

            



 

 

 

INFORMACJE O UCZNIU 

 

Miejsce zamieszkania ze względu na liczbę mieszkańców:  

Wieś ........................................................ □; 

Miasto do 5 tys. mieszkańców  .............. □; 

Miasto powyżej 5 tys. mieszkańców  ..... □;  

Posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:  ........................TAK — □;   NIE — □; 

Posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej:  ................TAK — □;   NIE — □. 

  

________________________________________________________________________________  
Załączniki: podanie, 2 podpisane zdjęcia (30x42), wykaz ocen z I półrocza klasy VII. Przy składaniu 

dokumentów należy wpłacić opłatę administracyjną w wysokości 20 zł (dwudziestu zł).  

_______________________________________________  
Oceny za I półrocze z VII klasy:  

zachowanie ...........................  

religia/etyka ...........................  

język polski ...........................  

język ................... ...........................  

matematyka ...........................  

historia i społeczeństwo ...........................  

przyroda ...........................   

zajęcia techniczne ...........................  

plastyka ...........................  

muzyka ...........................  

wych. fizyczne ...........................  

zajęcia komputerowe ...........................  

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

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

________________________________________________________________________________ 

OSIĄGNIĘCIA (olimpiady, konkursy, zawody itp.):  

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

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

SZCZEGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI:  

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

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

 

INNE UWAGI O UCZNIU: 

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

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

 

.........................................................  
Popis wychowawcy klasy lub rodziców 


