Załącznik nr 1
……………………………..
( miejscowość i data )

Zgłoszenie ucznia do
Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……………….. w roku szkolnym 2017/2018 …………………….
I.

Dane osobowe kandydata
Imię pierwsze ………………………………imię drugie ………………………………Nazwisko…………………………………
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………….………
Nr PESEL:
……/……/.……/.……/……./……../.……/.……/……./.……/……../
Adres zameldowania:
 Poczta……………………………………………………………..
 Miejscowość …………………………………………………..
 Ulica, nr …………………………………………………………..

II. Dane osobowe rodziców:
Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ( aktualny )………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy ( nazwa, adres, telefon )…………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon Kontaktowy ( aktualny )………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy ( nazwa, adres, telefon )…………………………………………………………………………………………..

III. Wypełniają rodzice:
1.Nasze dziecko:
Wymaga szczególnej opieki ( jakiej )?..........................................................................................................................
Jest w szczególnej sytuacji, o czym zawiadomimy szkołę indywidualnie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Może i chce uczęszczać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne…………………………………………………………………………………..
Posiada opinie/orzeczenie PPP, które chce, aby było uwzględnione w toku nauki
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ma szczególne potrzeby edukacyjne/ wychowawcze………………………………………….…………………………….…………………….

2.Deklaruję chęć współpracy ze szkołą w zakresie:
Udział w pracach rady Rodziców………………………………………………………………………………………………………………….…………
Współorganizowania życia wewnątrzszkolnego (imprezy, wycieczki, inne)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Pomocy finansowej lub rzeczowej w remontach, zakupach, inne
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W innym zakresie ( jakim)? ..........................................................................................................................................
Inne uwagi i propozycje……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Oświadczenie Rodziców
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka w zakresie zadań dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych
w czasie, gdy dziecko jest uczniem Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Nr 113 poz.883), z późniejszymi zmianami.
Dane objęte są ochroną i wykorzystywanie tylko do prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz kontaktów z rodzicami.
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku dziecka w oficjalnych serwisach internetowych szkoły.
Oświadczam, że w przypadku zmiany danych zawartych we wniosku natychmiast powiadomię sekretariat szkoły nr tel. 55 247 88 16.

Podpisy rodziców/ opiekunów
1……………………………………………
podpis kandydata
2……………………………………………

.. ……...…………………

Do wniosku należy dołączyć kopię Aktu urodzenia dziecka oraz 1 zdjęcie (podpisane na odwrocie).

