KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁEGO
W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU
Data przyjęcia karty zgłoszenia:

_____._____.__________

/

Nr zgłoszenia

WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA
- dziecko sześcioletnie

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej:
ROK SZKOLNY 20__ / 20__

- dziecko siedmioletnie

Informacje o dziecku
Data
urodzenia

Nazwisko
Imię/ imiona
Miejsce urodzenia
PESEL:
Miejscowość
Stały adres
zameldowania
dziecka

Ulica, nr
Kod pocztowy, poczta

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia

Tak

Nie

Dziecko rodzica samotnie wychowującego

Tak

Nie

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

Tak

Nie

Typ orzeczenia (rodzaj niepełnosprawności)
Dane rodziców (opiekunów)
Dane

Matki (opiekunki)

Ojca (opiekuna)

Imię / imiona
Nazwisko/ nazwiska
Nr telefonu kom.
Miejsce pracy: nazwa
Adres
Adres zameldowania:
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica, nr
Kod poczt., poczta

- stałego

- tymczasowego

- stałego

- tymczasowego

Nazwa i adres przedszkola do którego uczęszczało
dziecko / nie uczęszczało (data i nr. opinii PPP)
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole (stan
zdrowia, zalecenia lekarskie, stosowana dieta, specjalne potrzeby, opinia poradni psych. – pedag.
zainteresowania, itp.)

Deklaracje, zobowiązania rodziców
Upoważniamy do odbioru ze szkoły naszego dziecka,
wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami
/opiekunami prawnymi) nie będące pod wpływem
alkoholu. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od
momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną
przez nas osobę.
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka
w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach
w ramach programu dydaktyczno-wychowawczego
szkoły.

Imiona i nazwiska osób upoważnionych:

Tak

Nie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych
osobowych naszych i naszego dziecka w celach
związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w szkole.

Tak

Nie

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku
naszego dziecka w prasie i na stronach internetowych w
ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej
i promocji szkoły.

Tak

Nie

Oświadczam, iż moje dziecko będzie/ nie będzie uczęszczało na lekcje religii wyznania
…………………………………………………………………..
Oświadczam, iż moje dziecko będzie/ nie będzie uczęszczało na lekcje języka białoruskiego
Zobowiązujemy się do:
o

przestrzegania postanowień statutu szkoły.

o

regularnego uiszczania wymaganych opłat z tytułu wyżywienia w wyznaczonym terminie.

o

uczestniczenia w zebraniach rodziców.

o

przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć osobiście lub przez
osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

o

niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach.

Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze
stanem faktycznym.
Gródek, dnia......................................
Ojca (opiekuna)

Czytelne podpisy rodziców (opiekunów):
Matki (opiekunki)

Opiekuna prawnego

