Imiona i nazwisko ucznia
zgodnie z metryką urodzenia1

Karta zapisu dziecka do
Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie
w roku szkolnym 2018/2019

nazwisko
pierwsze imię
data urodzenia

drugie imię
-

-

miejsce urodzenia

dd-mm-rrrr

obywatelstwo
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imię i nazwisko matki

Kontakt

imię i nazwisko ojca

Matka - komórka

Ojciec - komórka

Matka - e-mail

Ojciec - e-mail

miejsce zamieszkania dziecka:2

kod pocztowy:

—

miejscowość:

—

miejscowość:

—

miejscowość:

—

miejscowość:

Adresy

ulica:
miejsce
zameldowania dziecka:
jeśli inne niż zamieszkania

kod pocztowy:

miejsce zamieszkania matki:3

kod pocztowy:

ulica:

ulica:

Upoważnienia

miejsce
zamieszkania ojca:3
jeśli inne niż zamieszkania

kod pocztowy:
ulica:

Upoważniam do odbioru mojego syna/córki ze szkoły

dokument tożsamości

nr telefonu osoby upoważnianej

imię nazwisko
imię nazwisko

Informacje dodatkowe

Oświadczam, że moje dziecko – proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę
Będzie uczestniczyć w lekcjach religii.

Nie będzie uczestniczyć w lekcjach religii.

Będzie korzystać ze świetlicy szkolnej.

Nie będzie korzystać ze świetlicy szkolnej.

do godz. ________
Będzie korzystać z obiadów w szkole
(obiady w formie cateringu, płatne wg stawki dostawcy)

Nie będzie korzystać z obiadów w szkole

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej placówkę.

Inne istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka 4

Oświadczenia rodzica dokonującego zapisu dziecka do szkoły:
Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb
związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).
Przyjmuję do wiadomości, że niezgłoszenie się dziecka w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego
i nieusprawiedliwienie ww. terminie przyczyny nieobecności spowoduje skreślenie z listy przyjętych do
placówki dzieci na dany rok szkolny.
Oświadczamy, że zapisując dziecko do Publicznej szkoły Da Vinci W Krakowie działamy zgodnie
i w porozumieniu ze sobą.
Zobowiązuję się do pokrycia ew. szkód materialnych, wyrządzonych przez moje dziecko; przyjmuję do
wiadomości, że nie wolno dziecku wnosić do szkoły sprayu, markerów oraz niebezpiecznych przedmiotów.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie przedmioty, np. komórki, zegarki, pieniądze przyniesione przez
dziecko do szkoły.

data

czytelny podpis rodzica dziecka

Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-10 tabeli, natomiast dane
w punkcie 11 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-10 należy podać
obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 11, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
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Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu.
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Zgodnie z art. 24.2 Ustawy o ewidencji ludności, obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu
stałego lub czasowego.
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Zgodnie z art. 20 z ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznej szkole, odpowiedniej
opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi, szkoły uznane przez
niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
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