Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim
na rok szkolny 2021/2022
obwód szkolny SP1

zamieszkanie w obwodzie SP1

1. Dane dziecka (proszę wypełnić drukowanymi literami)

Nazwisko i imiona dziecka
Data i miejsce urodzenia
dziecka
PESEL
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania
dziecka
Adres zameldowania
dziecka
Obwód szkolny
Miejsce realizacji obowiązku
przedszkolnego w roku
2020/2021
2.Dane rodziców /prawnych opiekunów dziecka:

Nazwisko i imię matki
Adres miejsca
zamieszkania
Telefon, e-mail
Nazwisko i imię ojca
Adres miejsca
zamieszkania
Telefon, e-mail
3. Oświadczam, że:
a)

wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,

b)

niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,

c)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z zapisem do szkoły zgodnie z art.
13 RODO

……………………………………………………………….

czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych

………………………………………….

Data

Załącznik do Karty Zgłoszenia
1) Szkoła proponuje uczniom ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, orientacyjnie
podkreślić te w których dziecko chciałoby uczestniczyć :
- koło teatralne
- koło j. angielskiego
- koło j. niemieckiego
- koło plastyczne
- koło informatyczne
- koło czytelnicze
- koło matematyczne
- propozycje rodziców ………………………………………………………………………………..
2) Deklaruję uczestnictwo w zajęciach religii w pierwszym etapie edukacyjnym:
 TAK
 NIE
3) Oświadczam, że dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej :
 TAK
 NIE
4) Informacja o chorobach przewlekłych ..............................................................................................

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania Statutu Szkoły.
Oświadczamy, że przedłożone informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażamy zgodę na
wykorzystywanie ww. danych przez szkołę w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych zgodnie z
art.13 RODO.
wyrażam zgodę na filmowanie dziecka / wykonywanie zdjęć dziecku w czasie imprez
organizowanych przez Szkołę oraz ich publikację, m.in. w prasie, na tablicy i/lub stronie
internetowej, Szkoły / w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi Szkoły.

 TAK
 NIE

wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka
wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych.

 TAK
 NIE

wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub
stronie internetowej Szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi
Szkoły.

 TAK
 NIE

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

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

czytelne podpisy rodziców / /opiekunów prawnych

podpis dyrektora

Załączniki:

 2 zdjęcia
 odpis skróconego aktu urodzenia (oryginał
 karta zdrowia ucznia
 diagnoza gotowości szkolnej

Inne dokumenty posiadane przez kandydata:
do wglądu)

 Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 Orzeczenie o niepełnosprawności

