
ZGŁOSZENIE DZIECKA Z REJONU DO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

www.sp38.katowice.pl
web.facebook.com/wantuly/

email: sekretariat@sp38.katowice.pl
tel./fax. (32) 202 91 14

Proszę o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 38 w Katowicach na rok szkolny

……………../………………. do klasy pierwszej.

Dane osobowe dziecka

……..………………………... .………………………………
NUMER PESEL IMIĘ (IMIONA) NAZWISKO

…………………………………………………………
DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

…………………………………………… ……………………………………………
ULICA NUMER DOMU/LOKALU

………………………………………..
KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (JEŚLI INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)

…………………………………………… ……………………………………………
ULICA NUMER DOMU/LOKALU

…………………………………………
KOD POCZTOWY MIESCOWOŚĆ

NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO DZIECKO WCZEŚNIEJ UCZĘSZCZAŁO

…………………………………………………………………………………………………………

Dane rodziców / prawnych opiekunów

1. Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ………………………………………………................................

2. Adres zamieszkania ojca (opiekuna) ……………………………………………….........................

3. Telefon kontaktowy do ojca (opiekuna) …………………………………………............................

4. Imię i nazwisko matki (opiekuna) …………………………………………………..........................

5. Adres zamieszkania matki (opiekuna) ………………………………………………………………

6. Telefon kontaktowy do matki (opiekuna) ………………………………………….........................

7. Adres e - mailowy ……………………………………………………………

-

-

- -



NAZWA I ADRES PLACÓWEK, DO KTÓRYCH ZŁOŻONO WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
(W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Katowice, dnia ............................ ………………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica / opiekuna*

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zawartych w karcie w systemach informatycznych szkoły oraz organom uprawnionym do nadzoru nad jednostkami

oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r. , poz.2135 z późniejszymi zmianami).**

…………………………………………............................

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna*

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej placówkę
oraz w ramach przekazywania informacji o pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.**

………………….…………………………………….......

data i czytelny podpis rodzica /opiekuna*

* niewłaściwe skreślić
** w przypadku braku wyrażenia zgody proszę skreślić

Termin składania zgłoszenia upływa z dniem 28.03.2018 r.
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