
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA /Karta aktualizacyjna ucznia* 

Szkółka Niedzielna/Punkt Katechetyczny przy  

I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu 
 

Proszę o czytelne wypełnienie (DRUKOWANYMI LITERAMI) poniższego formularza oraz 

zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na odwrocie KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA 

(kartę należy podpisać w dwóch miejscach). 
 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

Przedszkole lub Szkoła 

(rodzaj, numer, nazwa, 

dokładny adres): 
 

Klasa:  

Imię (imiona) oraz 

nazwisko matki/opiekunki: 
 

Imię (imiona) oraz 

nazwisko ojca/opiekuna: 
 

Telefon kontaktowy:  

E-mail kontaktowy:  

Planujemy, że dziecko 

będzie uczęszczało na 

zajęcia Szkółki * 

 

1. Rzadziej niż 2 razy w miesiącu 

2. 2-3 razy w miesiącu 

3. W każdą niedzielę 

 

Informacje dodatkowe 

(opinia poradni /ważne 

informacje o stanie 

zdrowia dziecka, inne): 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

* właściwe podkreślić 



Przeczytaj UWAŻNIE! 

 

 

1. Cele Służby Katechetycznej w I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu - 

Punkt Katechetyczny: 

a. prowadzenie nauczania biblijnego, 

b. ewangelizacja wskazująca na Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela, 

c. wprowadzanie w życie Kościoła, 

d. zachęcanie do służby w Zborze - wspólnocie, Kościele Jezusa Chrystusa, 

e. pokazywanie, zachęcanie i uczenie chrześcijańskiego stylu życia, 

f. promowanie wartości chrześcijańskich. 

2. Nauczanie w grupach prowadzi nauczyciel. Odpowiedzialność za postępy ucznia w nauce 

ponoszą nauczyciel oraz rodzice lub opiekunowie! 

3. Zajęcia w Punkcie Katechetycznym prowadzone są systematycznie w trakcie roku szkolnego. 

4. Uczniowie przydzieleni są do właściwych grup w zależności od wieku i typu szkoły/placówki, 

do której uczęszczają. Metody oceniania zostaną przedstawiane na początku roku szkolnego 

oraz będą dostępne u nauczyciela w trakcie roku szkolnego. 

5. Uczniowie, którzy będą mieli powyżej 50% nieobecności w semestrze mogą nie zostać 

sklasyfikowani! Uczniowie nieklasyfikowani nie otrzymają zaświadczenia na koniec 

semestru oraz świadectwa na koniec roku z oceną z religii! 

6. Rodzice lub opiekunowie powinni usprawiedliwić w ciągu dwóch tygodni nieobecności 

ucznia na lekcji. 

7. Rodzice lub opiekunowie powinni dowiadywać się o postępach ucznia w trakcie semestru.  

8. W trakcie roku szkolnego mogą być prowadzone zebrania z rodzicami, podczas których 

obecność rodziców lub opiekunów jest OBOWIĄZKOWA! 

9. Każdy uczeń, z wyjątkiem przedszkolaków, powinien przynosić na lekcje: BIBLIĘ i zeszyt. 

10. Rezygnacja z uczęszczania ucznia na lekcje religii w Punkcie Katechetycznym powinna mieć 

pisemną formę. 

11. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

mojego dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć i wydarzeń organizowanych przez służbę 

katechetyczną, w materiałach informacyjnych, na stronach www oraz profilach 

internetowych zarządzanych przez Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór we Wrocławiu. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

Data Czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 
 


