Gliwice, .......................................... 2017r.

Do Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 11
w Gliwicach
Karta zapisu dziecka
do Szkoły Podstawowej Nr 11
(wypełnij zgłoszenie drukowanymi literami)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I w roku szkolnym 2017/2018

Dane dziecka
Imię
Nazwisko
PESEL*
Data urodzenia

dzień
miesiąc
Rok
Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr mieszkania
Adres zameldowania dziecka (wypełnić jeśli jest inny niż zamieszkania)
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr mieszkania
* w przypadku w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Ojciec/Opiekun prawny
Imię i nazwisko
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr mieszkania
Telefon
E-mail
……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego )

Matka/Opiekun prawny

…….……………………………………
i/lub

(podpis rodzica/opiekuna prawnego )

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia
1.

2.

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej deklaracji. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Zobowiązuję się także do powiadomienia Szkoły Podstawowej Nr 11 o zamiarze zmiany placówki, do której
dziecko będzie uczęszczało.

…………………………..………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego )

i/lub

……………………..…………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego )

Dodatkowe informacje:
Dane potrzebne do organizacji szkoły:
tak

nie

Czy dziecko będzie korzystało z żywienia w stołówce szkolnej
Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej
Jeśli tak proszę podać w jakich godzinach1:
Czy dziecko powinno zostać objęte pomocą logopedy?
Czy dziecko będzie uczęszczało na zajęcia rozwijające zainteresowania:
Zajęcia plastyczne
Zajęcia sportowe
Zajęcia komputerowe
Zajęcia j. angielskiego
Inne dostępne od września 2017r.
1

– świetlica działa od 700 do 800, oraz od 1130 do 1600

Zgłaszam /nie zgłaszam* udział mojego dziecka na zajęciach z religii prowadzone w Szkole
Podstawowej nr 11 w Gliwicach.
*niepotrzebne skreślić
............................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

