Przed wypełnienie proszę zapoznać się z treścią Karty zapisu dziecka do szkoły

UWAGA: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie [ DRUKOWANYMI LITERAMI ]
Dyrekcji szkoły należy przedłożyć książeczkę zdrowia lub inny dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka.

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie:

……………………………………...…………………………………………………..… Nr PESEL …………………………………….
( imię/ imiona i nazwisko dziecka )
data urodzenia: …………………………………….. miejsce urodzenia: ……………………………………………………………..........
Do:
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ NASZA SZKOŁA” im. Janusza Korczaka w Warszawie
przy ulicy: Liczydło 3, 03-183 Warszawa do klasy ………… w roku szkolnym: 20…./ 20…..
Adres zameldowania dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………..
( miejscowość/dzielnica, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania )
Szkołą Rejonową dziecka jest: ……………………………………………………………………………………………………………
( Nr szkoły Podstawowej i dokładny adres Szkoły )

DANE RODZICÓW DZIECKA:
Imię/imiona i nazwisko rodziców/opiekunów:
Mama: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tata: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dowód tożsamości : DOWÓD OSOBISTY / PASZPORT *
Mama: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tata: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania rodziców/opiekunów:
Mama: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tata: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres skrzynki elektronicznej email: Mama: …………………………………………… Tata: ……….……………………………
Telefon do natychmiastowego kontaktu: Mama: ……………………………………… Tata: …………………………………….…
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole / stan zdrowia, ewentualne potrzeby
itp. ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inne uwagi, sugestie, propozycje .................................................................................................................. ..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY
* niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie o pobycie dziecka w szkole:
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki Świetlicy szkoły w danym roku szkolnym :
TAK NIE
od godz. 07.00 do rozpoczęcia zajęć edukacyjnych
zgodnych z rozkładem /planem

TAK NIE
po zakończeniu zajęć edukacyjnych
zgodnych z rozkładem /planem do godz.18.00

i jednocześnie zobowiązuję się do regularnego ponoszenia kosztów pobytu dziecka w szkole zgodnie z umową edukacyjną.

Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze szkoły:
Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego/naszego dziecka do szkoły upoważniam/my osoby, które poza mną/nami będą mogły
odbierać dziecko ze szkoły:

1.

) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka: ……………………………………………………………………..
Dowód osobisty seria: …… Nr …………….. adres zamieszkania: …………………………………………………………….
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………

2.

) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka:
Dowód osobisty seria: …… Nr …………….. adres zamieszkania: …………………………………………………………….
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………

lub dołączę/ dołączymy pisemne upoważnienie dla osób, które poza mną/nami będą mogły odbierać dziecko ze szkoły w terminie na
siedem dni przed zaistniałą zmianą.

Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu:
Wyrażam/my zgodę na samodzielny powrót mojego/naszego dziecka do domu. Jednocześnie oświadczamy, że biorę/bierzemy pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego/naszego dziecka po zakończonych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych ( w tym poza
lekcyjnych ) i jestem świadomy / a, iż odpowiedzialności za dziecko w trakcie powrotu do domu nie ponosi szkoła.
Mama: ……………………………….………………………….

Tata: ………………………………………………………….

( podpis )

( podpis )

Wszelkie zaistniałe zmiany zawarte w niniejszej KARCIE należy niezwłocznie zgłosić do Dyrekcji Szkoły na piśmie.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w szkole
mojego/naszego dziecka, danych osobowych moich/naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora
szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych .

Warszawa, dnia ………………………………….. ………………………………………
/ podpis Matki /

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY
* niepotrzebne skreślić

………………………………………….
/ podpis Ojca /
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ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE
Informuję, że mój/moja * syn/córka *………………………………………………............ z klasy ……………………………..
/ imię i nazwisko /
nie będzie/ będzie * uczęszczał/ a na LEKCJE RELIGII / ETYKI w roku szkolnym 20 ……../ 20 ……………..

Warszawa, dnia ………………………………….. ………………………………………
/ podpis Matki /

………………………………………….
/ podpis Ojca /

OBIADY
Informuję, że mój/moja * syn/córka * ………………………………………………............ z klasy ……………………………..
/ imię i nazwisko /
nie będzie/ będzie * uczęszczał/ a na OBIADY w roku szkolnym 20 ……../ 20 ……………..
Moje / nasze dziecko będzie spożywało: ZUPY / DRUGIE DANIA * firmy: Zdrowe Dzieciaki/Fooda Kids /
…………………………………………………………………………………….. *

Warszawa, dnia ………………………………….. ………………………………………
/ podpis Matki /

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY
* niepotrzebne skreślić

………………………………………….
/ podpis Ojca /
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ZAŁĄCZNIK NR 2

REGULAMIN POBYTU NA WYCIECZCE SZKOLNEJ
Przedłożenia w określonym terminie wypełnionej przez rodziców/opiekunów Karty wycieczki.
Posiadania na wycieczce aktualnej legitymacji szkolnej.
Założenia i zabrania odzieży stosownej do warunków i miejsca wyjazdu.
Punktualnego przybycia na miejsce zbiórki.
Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez Kierownika wycieczki oraz pozostałych opiekunów
Zachowywania się w kulturalny sposób.
Stosowania się do wszystkich poleceń Kierownika wycieczki lub opiekuna.
Informowania Kierownika wycieczki lub innych opiekunów o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach
mających wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników wycieczki.
9. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
10. Przestrzegania ustalonych zasad obowiązującej ciszy nocnej.
11. W czasie zwiedzania obiektów przestrzegania wszelkich regulaminów obiektów oraz przestrzegania poleceń przewodnika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W CZASIE WYCIECZKI ZABRONIONE JEST:
1.
2.
3.
4.

Oddalanie się od grupy bez zgody Kierownika wycieczki lub opiekuna
Narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych
Palenia papierosów, piecie alkoholu lub zażywanie narkotyków innych używek
Posiadanie wszelkich ostrych narzędzi typu: scyzoryk, nóż itp.

I.

II.

III.
IV.

W przypadku rażącego naruszenia któregokolwiek z punktów obowiązujących w Regulaminie lub
nagannego zachowania podczas trwania wycieczki, Uczestnik może zostać z niej usunięty, beż możliwości
otrzymania odszkodowania oraz zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pozostały czas trwania wycieczki.
Wszystkie koszty powstałe w takiej sytuacji ponoszą prawni opiekunowie Uczestnika.
Rodzice lub prawni opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za
wyrządzone przez Uczestnika szkody podczas trwania wycieczki, za które Uczestnik będzie zobowiązany
zapłacić z własnych środków w miejscu ich powstania.
Za wszelkie wartościowe przedmioty, pieniądze, rzeczy zabrane na wycieczkę, ( pozostawione, zagubione
lub zniszczone ) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Rodzice zobowiązani są do pokrycia ewentualnych kosztów zakupu leków dla dziecka.

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Warszawa, dnia ………………………………….. ………………………………………
/ podpis Uczestnika /

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY
* niepotrzebne skreślić

………………………………………….
/ podpis rodzica/opiekuna /
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