Заявление за прием
Дата:

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Три имена на детето:
Рождена дата:

Възраст:

Пол:

Място на раждане:
град/държава

Националност:

Роден език:

Настоящ адрес на детето:
населено място/квартал/улица/No

Предпочитано обръщение към детето:
Три имена на родител/настойник:
Телефон:

E-mail:

Месторабота:
сфера на работа

компания

длъжност

Адрес на месторабота:
град

ж.к.

ул./бул.№

бл.

АКАДЕМИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Клас/група през учебната 2020/2021 година:
Последно посещавано училище/детска градина:
с адрес:

и телефон:
населено място/квартал

Период на посещение: от

до
ДД/ММ/ГГ

ДД/ММ/ГГ

Причина за смяна на учебното заведение:

1

вх.

ет.

ап.

Моля да отговорите откровено на следните въпроси, които ще бъдат от полза при обучението на Вашето дете:

Къде Вашето дете е изучавало английски език? Моля, сложете отметка.
Училище
Езиков център
Не е изучавало ангийски език
Друго:

Ако е в езиков център, кой е той, кое ниво е завършило Вашето дете и кога?

Общувате ли на английски език във Вашето семейство?

Кои са любимите предмети на детето Ви в училище? /Отнася се за деца в 1-ви клас или по-големи./

Какви са силните академични страни на Вашето дете?

Кое в академичен план е предизвикателство за Вашето дете?

Има ли Вашето дете образователни специфики и затруднения? Какви са те?

2

ЛИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Моля да отговорите откровено на следните въпроси, които ще бъдат от полза при обучението на Вашето дете:

Коя от следните характеристики се отнася за Вашето дете? Моля, сложете отметка.
Общува лесно с нови хора
Бързо се социализира
Добър отборен играч е
Обича да се изявява пред публика
Демонстрира толерантност към други деца
Предпочита индивидуални занимания
Понякога му трябва повече време да се адаптира
Кои са любимите занимания на Вашето дете?

С кои постижения на Вашето дете се гордеете?

Защо бихте искали Вашето дете да учи в BRITANICA Park School?

3

С какво от изброените бихте допринесете към училищната общност?
Участие в организирането на различни събития на училището
Участие в събирането на средства с кауза
Да бъдете родител, който се ангажира с допълнителни дейности на класа на Вашето дете /организиране на събития, комуникация с други родители/
Друго

