
 

Szanowni Państwo, 
 

w związku z reformą oświaty wdrażaną w 2017 r. prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się poniżej  
i odesłanie jej na adres siedziby Rodziny Szkół im. Jana Pawła II: 

Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II, ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom. 
Skan ankiety proszę przesłać na adres: zguminski@gmail.com  

Dane te zostaną wykorzystane do aktualizacji naszej strony internetowej, jak również będą ważną pomocą przy 
podejmowaniu kolejnych inicjatyw przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. 

Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i pomoc. 
 

Dane do bazy danych Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
 

Dane szkoły przed reformą:  
 
Miejscowość ……………………. 
 
Kod pocztowy …………..    poczta: ………..……    adres: ………………………………………………………………………….. 
 
Typ placówki  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

                    (Liceum, Liceum w Zespole Szkół, Technikum, Technikum w Zespole szkół,  Gimnazjum, Gimnazjum w Zespole Szkół, Podstawowa, Podstawowa w Zespole Szkół, inny - podać jaki) 
 

Pełna nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
adres strony internetowej ……………………………….email ……………………….….. data nadania szkole imienia ……………  
 
ilość uczniów ……… Patron szkoły ………………………………………………………………………………….. 
 
Czy szkoła posiada sztandar:   ……………… 

                (wpisać tak lub nie) 

 
Ponieważ w każdej szkole nastąpią zmiany (chociażby liczba dzieci), prosimy wszystkich o wypełnienie dalszej 

części (w miejscach, gdzie nic się nie zmienia, wpisujemy BZ). Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe wpisywanie adresów stron 
internetowych placówek a także adresów email. W przypadku zmian zasadniczych, jeśli jeszcze adresy internetowe nie są ustalone 
prosimy o podanie adresów internetowych, na które mamy przesyłać informacje dotyczące spraw związanych z Rodziną Szkół  
im. Jana Pawła II. 
 

Dane szkoły po reformie: 
 
Miejscowość …………………….,  Kod pocztowy …………………..,     poczta ………………………, 
 
adres: …………………………………….…….………………,   nr telefonu: ……………………… 
 
Typ placówki  ……………………………………………… 

(zlikwidowana, Liceum, Gimnazjum, Podstawowa, inny – podać jaki)) 

 
Pełna nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
adres strony internetowej ……………………………….email ……………………….….. data nadania szkole imienia ……………  
 
ilość uczniów ……… Patron szkoły ………………………………………………………………………………….. 
 
Czy szkoła posiada sztandar:   ……………… 

                (wpisać tak lub nie) 

 
Imię i nazwisko Dyrektora szkoły …………………………………… 
 

UWAGA! 
Dyrektorów szkół, które w wyniku reformy zostaną zlikwidowane albo też przekształcone w szkoły nienoszące 
imienia Jana Pawła II prosimy o podanie, czy chcą otrzymywać informacje dotyczącą inicjatyw podejmowanych 
przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II, (pielgrzymka na Jasną Górę, konkursy, zjazdy przedstawicieli szkół). 
 

1. Proszę o przesyłanie wiadomości droga elektroniczną i listową do czerwca ……………………….……….. roku. 
 

2. Szkoła zlikwidowana ……………………….………….  . Proszę o wykreślenie szkoły z Bazy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  
         wpisać datę 

 
 
 
 
 
 

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

        Podpis Dyrektora szkoły  


