Karta Zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Kuźnia Talentów w Chotyni od dnia: …../…../……..
DANE TELEADRESOWE
imię i nazwisko dziecka,
data i miejsce urodzenia,
PESEL dziecka
adres zamieszkania dziecka

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Mama

Tata

imię i nazwisko
adres zamieszkania
(jeśli inny niż dziecka)
data urodzenia
wykształcenie, zawód
nazwa i adres zakładu pracy
tel. kontaktowy,
adres e-mail

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Czy dziecko wymaga specjalnej diety
(jeśli tak, to jakiej)?
Czy dziecko cierpi na alergię (jeśli tak,
to na co jest uczulone)?
Czy dziecko cierpi na choroby
przewlekłe, wady rozwojowe, itp. (jeśli
tak, to na jakie)?
Jakie są nawyki dziecka, zachowania,
na które należy zwrócić uwagę, inne
sugestie?
Przewidywane godziny pobytu dziecka
w szkole
Uczeń ukończył Szkołę (nazwa szkoły,

.

adres, nr tel.)
Znane Państwu zainteresowania i
umiejętności dziecka?
Czy dziecko będzie uczęszczało na

Religia

Tak/Nie

lekcje religii czy etyki?*

Etyka

Tak/Nie

Czy dziecko będzie korzystało z

Śniadania

Tak/Nie

Obiad

Tak/Nie

posiłków?*

Podwieczorek

Tak/Nie

Podwieczorek drugi

Tak/Nie

Rodzeństwo – imiona i rok urodzenia

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA
imię i nazwisko, nr dowodu
osobistego

* niepotrzebne skreślić
1)
2)
3)
4)

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem, Regulaminem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni oraz akceptuję ich
warunki.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do
celów związanych z przeprowadzeniem naboru do szkoły oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem szkoły, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Niniejszym wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojej córki/mojego syna na stronie internetowej, w materiałach
reklamowych oraz artykułach prasowych dotyczących Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni.
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w spacerach poza terenem szkoły oraz
wycieczkach/Wyjazdach edukacyjnych organizowanych zgodnie z Harmonogramem Wycieczek/Wyjazdów ogłoszonym
przez Dyrekcję Szkoły każdorazowo na dany rok szkolny. Dyrektor Szkoły ogłasza Harmonogram do 15.09 każdego roku.
Regulamin Wycieczek/Wyjazdów stanowi integralną część Regulaminu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni.

…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

