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Załącznik nr 2
Kwestionariusz zgłoszeniowy (część II)
Część A. Dla rodziców/opiekunów uczennicy (wypełniany razem z uczennicami, maks. 2 strony formatu A4) 
Celem tego kwestionariusza jest dostarczenie organizatorowi konkursu pełniejszej wiedzy na temat cech, predyspozycji, a także umiejętności i potencjału oraz osiągnięć Państwa córki. Dzięki tym informacjom jury będzie mogło wziąć pod uwagę szereg aspektów, które wpływają na postawy przywódcze, a także lepiej poznać uczestniczkę konkursu w różnych życiowych sytuacjach i poznać jej motywację oraz oczekiwania odnośnie udziału w konkursie. Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania w kolejnych kategoriach w krótkiej formie opisowej.
Po wypełnieniu należy dołączyć do pozostałych wymaganych regulaminem dokumentów.

I. Cechy charakteru
Jak Państwa córka radzi sobie z trudnościami, które pojawiają się na drodze do jej celu?
W jakich sytuacjach przejawia się samodzielność córki?
Proszę podać przykład sytuacji, w której córka wykazała się inicjatywą 
i pomysłowością. Jakie cechy charakteru odegrały tu istotną rolę.

II. Predyspozycje

Jakie potencjalne talenty i zdolności zauważają Państwo w codziennej aktywności córki? Proszę podać 2-3 przykłady sytuacji i zachowań, w których takie predyspozycje się objawiają.


III. Umiejętności i potencjał
Z jakich umiejętności córki są Państwo dumni?
	W jakiej roli widzą Państwo swoją córkę za 10 lat?
IV. Osiągnięcia 
Najważniejsze osiągnięcia: 
naukowe, 
związane z hobby i działalnością pozaszkolną, 
związane z relacjami międzyludzkimi.		
	………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica/opiekuna )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu „Jestem Szefową” przez Organizatora Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182, z późn. zm.).
podpis rodzica/opiekuna
						…........................................................

Część B. Wypełnia uczennica
Dlaczego chcesz wziąć udział w konkursie Jestem szefową? (max. pół strony formatu A4) 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie udziału w konkursie Jestem szefową? (max. pół strony formatu A4)
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Ta część formularza nie podlega ocenie!
podpis uczennicy
……………………………………………………………………
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