Kartuzy, dn. ……………………
………………………………………………………….
imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

………………………………………………………….
adres zamieszkania

……………………………………
nr telefonu

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Kartuzach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH NA ROK SZKOLNY
2017/2018

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka
…………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka )
do klasy………………………

................................................................................
Czytelne podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów

1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko
Imię
Drugie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
PESEL
Obywatelstwo

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Aktualne nr telefonów

e-mail
Domowy:

Do pracy:

Komórkowy:

3. INNE INFORMACJE O DZIECKU
a) Numer szkoły, do którego dziecko uczęszczało (ewentualnie adres),
…………………………………………………………………………………..…………………………………..

b) Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię o
wczesnym wspomaganiu (właściwe podkreślić )

TAK ( należy załączyć kopię w.w. dokumentów – poświadczonych za zgodność z oryginałem)
NIE
c) Informacja o przewlekłych chorobach
……………………………………………………………………………………….................................................
.....................................................................................................................................................................................
d) Przyczyna ubiegania się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły (dotyczy dziecka spoza obwodu):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
e) Inne uwagi:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Oświadczenia
f)

Zgadzamy się na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach papierowych i elektronicznych,
w tym internetowych, związanych z życiem Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra Aleksandra Majkowskiego
w Kartuzach) na cały cykl kształcenia w szkole podstawowej.

g) Wyrażamy/ nie wyrażamy (właściwe podkreślić) zgody na udział naszego dziecka w zajęciach z religii
na cały cykl kształcenia w szkole podstawowej.
Oświadczamy, że przedłożone w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażamy zgodę
na wykorzystywanie w/w danych przez szkołę w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i
edukacyjnych (art.23 ust.1 i 2 oraz art.24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm. Wszyscy nauczyciele szkoły zobowiązani są do zachowania tajemnicy
służbowej )
Zapoznałem się procedurą przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra Aleksandra Majkowskiego.

....................................................................................................
( czytelne podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów)

Załączniki do wniosku:
1.

Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym, orzeczenie o
nauczaniu indywidualnym, lub opinię PPP.

2.

Świadectwo szkolne z ostatniego roku (dotyczy klas I – VI)

