
 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW 

DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

KLASY II - VIII  
 

ROZMOWA 

Poprzez sekretariat szkoły należy się umówić na rozmowę z Dyrektorem szkoły (rodzice i uczeń razem). 

 

DOKUMENTY 

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów (należy je złożyć osobiście w sekretariacie szkoły):  

 Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły; 

 Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego; 

 Dokumenty/dyplomy ucznia świadczące o jego sukcesach – udział w konkursach przedmiotowych                     

i olimpiadach; 

 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne; 

 Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka; 

 Karta zdrowia dziecka –(wymiana między szkołami); 

 Opinia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli przeprowadzone zostało badanie); 

 Opinia z poprzedniej szkoły. 

 

PODRĘCZNIKI  

Informacja o podręcznikach będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.katolik.gdansk.pl       

po 17.06.2023 r.  

 

OPŁATY: 

  

wpisowe – kwota wpisowego wynosi 700 zł – należy ją wpłacić na konto szkoły (tytułem: wpisowe – imię   

i nazwisko dziecka) lub w dziale księgowości szkoły – do 2 tygodni (po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

o przyjęciu dziecka). 

 

czesne – opłaty za czesne należy dokonywać do 7. dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca 

do czerwca ostatniego roku nauki ucznia w szkole. Opłat można dokonywać na konto szkoły 

(tytułem: czesne – imię i nazwisko dziecka) lub w dziale księgowości szkoły.  

Wysokość czesnego na rok szkolny 2023/2024 będzie ustalona w maju i będzie mieściła się w przedziale 

980 zł – 1130 zł. 

Czesne na drugie dziecko w naszej szkole będzie 100 zł niższe od czesnego podstawowego, a na trzecie 

dziecko w naszej szkole czesne będzie 350 zł niższe od czesnego podstawowego. 

 

Dane do przelewu: 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza  

ul. Pilotów 1   

80-460 Gdańsk 

 

Pekao S.A. IV O/Gdańsk 87 1240 1271 1111 0000 1491 6692 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem  pod numerem telefonu  (058) 556 93 35. 

 

 



INFORMACJA DLA KANDYDATÓW 

DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

KLAS I 

 
 

ROZMOWA 

Poprzez sekretariat szkoły należy się umówić na rozmowę z Dyrektorem szkoły (rodzice i uczeń razem). 

 

DOKUMENTY 

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów (należy je złożyć osobiście w sekretariacie szkoły):  

 Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły; 

 2 podpisane  zdjęcia legitymacyjne; 

 Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka; 

 Wynik badania z Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności dziecka w Gdańsku ul. Kołobrzeska 

(jeśli takie badanie zostało przeprowadzone, dotyczy dzieci 7 letnich); 

 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (taką informację 

przygotowuje placówka przedszkolna); 

 Opinia z poprzedniej szkoły lub przedszkola (w zależności gdzie uczęszczało); 

 Opinia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli przeprowadzone zostało badanie). 

 

PODRĘCZNIKI  

Informacja o podręcznikach będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.katolik.gdansk.pl       

po 17.06.2023 r.  

 

OPŁATY: 

  

wpisowe – kwota wpisowego wynosi 700 zł – należy ją wpłacić na konto szkoły (tytułem: wpisowe – imię   

i nazwisko dziecka) lub w dziale księgowości szkoły – do 2 tygodni (po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

o przyjęciu dziecka). 

 

czesne – opłaty za czesne należy dokonywać do 7. dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca 

do czerwca ostatniego roku nauki ucznia w szkole. Opłat można dokonywać na konto szkoły (tytułem: 

czesne – imię i nazwisko dziecka) lub w dziale księgowości szkoły.  

Wysokość czesnego na rok szkolny 2023/2024 będzie ustalona w maju i będzie mieściła się w przedziale 

980 zł – 1130 zł. 

Czesne na drugie dziecko w naszej szkole będzie 100 zł niższe od czesnego podstawowego, a na trzecie 

dziecko w naszej szkole czesne będzie 350 zł niższe od czesnego podstawowego. 

 

Dane do przelewu: 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza  

ul. Pilotów 1   

80-460 Gdańsk 

Pekao S.A. IV O/Gdańsk 87 1240 1271 1111 0000 1491 6692 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem  pod numerem telefonu  (058) 556 93 35. 

 

 

 

 



 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW 

DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ŚW. KAZIMIERZA W GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

KLASA 0  
 

ROZMOWA 

Poprzez sekretariat szkoły należy się umówić na rozmowę z Dyrektorem szkoły (rodzice i uczeń razem). 

 

DOKUMENTY 

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów (należy je złożyć osobiście w sekretariacie szkoły):  

 Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły (druk w załączeniu); 

 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne; 

 Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka; 

 Opinia z przedszkola (jeśli dziecko uczęszczało); 

 Opinia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli przeprowadzone zostało badanie). 

 

PODRĘCZNIKI  

Informacja o podręcznikach będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.katolik.gdansk.pl       

po 17.06.2023  r.  

 

OPŁATY: 

  

wpisowe – kwota wpisowego wynosi 700 zł – należy ją wpłacić na konto szkoły (tytułem: wpisowe – imię   

i nazwisko dziecka) lub w dziale księgowości szkoły – do 2 tygodni (po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

o przyjęciu dziecka). 

 

czesne – opłaty za czesne należy dokonywać do 7. dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca 

do czerwca ostatniego roku nauki ucznia w szkole. Opłat można dokonywać na konto szkoły (tytułem: 

czesne – imię i nazwisko dziecka) lub w dziale księgowości szkoły.  

Wysokość czesnego na rok szkolny 2023/2024 będzie ustalona w maju i będzie mieściła się w przedziale 

980 zł – 1130 zł. 

Czesne na drugie dziecko w naszej szkole będzie 100 zł niższe od czesnego podstawowego, a na trzecie 

dziecko w naszej szkole czesne będzie 350 zł niższe od czesnego podstawowego. 

 

Dane do przelewu: 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza  

ul. Pilotów 1 

80-460 Gdańsk 

Pekao S.A. IV O/Gdańsk 87 1240 1271 1111 0000 1491 6692 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem  pod numerem telefonu  (058) 556 93 35. 

 

 

 

 


