FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Dane osobowe dziecka
Nazwisko
Imie

Drugie imie

Data urodzenia

PESEL

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka

Adres zameldowania dziecka (uzupełnic, gdy
jest inny niz adres zamieszkania)

Ulica
Nr domu

Ulica
Nr lokalu

Nr domu

Miejscowosc

Miejscowosc

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Województwo

Województwo

2. Dane rodziców/opiekunów
Matka dziecka:
Nazwisko i imie
Telefon, e-mail

Ulica

Nr dowodu
osobistego
Województwo

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowosc

PESEL

Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon)

Ojciec dziecka:
Nazwisko i imie
Telefon, e-mail

Ulica

Nr dowodu
osobistego
Województwo

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowosc

PESEL

Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon)
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Nr lokalu

Opiekun dziecka:
Nazwisko i imie
Telefon, e-mail

Ulica

Nr dowodu
osobistego
Województwo

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowosc

PESEL

Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon)

3. Dane zdrowotne
Choroby i niedyspozycje, na które dziecko czesto zapada:

Alergie pokarmowe (prosze wymienic jakich produktów dziecko nie moze spozywac):

4. Zainteresowania, osiagniecia dziecka
Osiagniecia i zainteresowania dziecka, zdolnosci i predyspozycje:

5. Jaki jezyk wybieracie Panstwo jako uzupełniajacy:
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6. UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY
(tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego)

Ja ………………………………………………..………………… legitymujacy sie dowodem
osobistym o numerze ………...………… upoważniam do przyprowadzania i odbierania
mojego dziecka ze szkoły przez następujace osoby:
L.p.

Imie i nazwisko osoby
upowaznionej

Numer dowodu
osobistego

Telefon kontaktowy

1.
2.
3.
4.
5.
Oświadczamy, ze bierzemy pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeń stwo dziecka od momentu odebrania go
z placówki szkoły przez podaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

…………………………………………………………………………………………………
Podpisy rodziców

▪

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia,
systemie elektronicznym zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobow ych oraz us tawa z dnia 18
lipca 2002 r. o św iadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.

▪

Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć dziecka z uroczystości i imprez szkolnych:


na stronie internetow ej szkoły www.akademiazakow.eu



w innych materiałach promujących szkołę



na portalach społecznościowych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodow ej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
religii publicznych w przedszkolach i szkołach (Dz.U.z 2014r. 478 ze zm.) niniejszym w yrażam w olę, aby mój syn/ moja córka
uczestniczył/ uczestniczyła w:
•

lekcjach religii katolickiej

•

lekcjach religii………………..

•

lekcjach etyki…………………

tak

nie

……………………………………………
(miejscow osc, data)

…………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

3

