KARTA ZAPISU DZIECKA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIELU
NA ROK SZKOLNY 20.../20….
DO KLASY………………………………………………………
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE KARTY DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Dane dziecka.
PESEL DZIECKA

………………………………………………………..

Nazwisko
Imiona dziecka
Data i miejsce urodzenia

2. Adres zamieszkania dziecka.
Miejscowość

Kod pocztowy

ulica

nr domu

Gmina

Powiat

nr lokalu

3. Adres zameldowania dziecka ( jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
Miejscowość

Kod pocztowy

ulica

nr domu

Gmina

Powiat

nr lokalu

4. Deklaracja danych osobowych Rodziców dziecka/ Opiekunów Prawnych
Imię i nazwisko Matki/Opiekuna prawnego………………………………………………………………. nr tel…………………………………
Imię i nazwisko Ojca/Opiekuna prawnego…………………………………………………………………. nr tel…………………………………

Adres zamieszkania Matki/Prawnych Opiekunów
Miejscowość

Kod pocztowy

ulica

nr domu

Gmina

email

nr lokalu

Adres zameldowania Matki ( jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
Miejscowość

Kod pocztowy

ulica

nr domu

Gmina

email

nr lokalu

Adres zamieszkania Ojca/ Prawnych Opiekunów
Miejscowość

Kod pocztowy

ulica
Gmina

nr domu
email

nr lokalu

Adres zameldowania Ojca( jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
Miejscowość
ulica
Gmina

Kod pocztowy

nr domu
email

nr lokalu

5. Dane o macierzystej Szkole obwodowej ucznia
Pełna nazwa Szkoły………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres Szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail szkoły (do kontaktu)…………………………………………………………………………………….

5. Zobowiązania i pouczenia
1.Rodzice zobowiązują się do regularnego i terminowego
uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z usług szkoły
2.Rodzice zobowiązują się do przekazywania wszelkich
zmian w informacjach podanych w DEKLARACJI zgłoszenia
3.Rodzice zobowiązują się do przestrzegania Statutu Szkoły
(dokument udostępniony w sekretariacie Szkoły)

Pouczenia:
1. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Zobowiązuję się do informowania nauczyciela lub
sekretariat o każdorazowej zmianie powyższych danych.
3. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
podaniu w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. W
przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych
danych przez szkołę. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133,poz.833).

...................................................

………………………………………………………

(data i podpis rodzica/ców lub prawnego opiekuna/

(data i podpis rodzica/ców lub prawnego opiekuna/

