Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach

Rok szkolny 2017/2018

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY
/Formularz należy wypełnić DRUKOWANYMI literami/

1. Dane dziecka:
Imię dziecka

Drugie imię

Nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki
/opiekuna prawnego
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu

Miejsce pracy*informacja dobrowolna

Imię i nazwisko ojca
/opiekuna prawnego
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu

Miejsce pracy*informacja dobrowolna

3. Informacje uzupełniające
Orzeczenie o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym nr………………..……….z dnia………………..…..…..r. (dołączyć kopię)
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się
(dysleksje, dysgrafię, dysortografię, itp.)

 TAK (w załączeniu kopia)

 NIE - zakreślić właściwe

Inne dysfunkcje, choroby, o których powinna wiedzieć szkoła:
4. Czy deklarują Państwo chęć korzystania z opieki świetlicowej
TAK 

NIE 
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Oświadczenia obowiązujące na czas nauki w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach

Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) wyrażam
życzenie, aby moje dziecko uczęszczało na zajęcia religii rzymskokatolickiej w szkole. (Brak państwa podpisu oznacza, że nie
wyrażają woli, aby dziecko uczęszczało na zajęcia religii rzymskokatolickiej organizowanej w szkole).
……………………………….…………………………………………..
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

Oświadczam że wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o
zmianie danych zawartych w zgłoszeniu
………………………………….…………………………………………..
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z działaniami statutowymi szkoły oraz
rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, zawodów sportowych i uroczystości organizowanych
przez Szkołę Podstawową nr 4 w Polkowicach oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczania zdjęć na stronie
internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji szkoły.
Podstawa prawna:

1.
2.

Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.);
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 nr 90, poz.631 ze zm.).
………………………………….…………………………………………..
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

6. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły
Data: .............................................

...........................................................
(podpis dyrektora szkoły)
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