Dyrektor
Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego

ul. Nowowiejskiego 2A
09-400 Płock

PODANIE
Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego dziecka......................................................................................
do oddziału przedszkolnego („zerówki”) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł.
abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego w Płocku
w roku szkolnym 2018/2019.

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

, dnia ................................

miejscowość

I.

....................................................................................................................................
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Dane osobowe dziecka:

Nazwisko ............................................................................................................................................................................
Imię/imiona .......................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................................
PESEL
Adres zameldowania:
ulica................................................................................................................. nr domu.......................... nr mieszkania................
kod pocztowy, miejscowość........................................................................................... gmina ................................................
powiat .................................................... województwo ....................................................
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania) .......................................................................................... ......
Czy dziecko posiada orzeczenie/opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej?
tak

nie

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:
Imię i nazwisko matki/opiekuna .................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna .....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania matki/opiekuna.........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ojca/opiekuna ............................................................................................................................................
Kontakt: tel. Matki (kom., lub domowy lub praca) .................................................................................................................
tel. Ojca (kom., lub domowy lub praca)........................................................................................................................................

II.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka

Akceptuję w pełni zasady kształcenia i chrześcijańskiego wychowania praktykowane
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp.
L. Wetmańskiego w Płocku. Jestem również świadoma/y, że dzieci są zobowiązane
do uczestnictwa w zajęciach formacyjnych o charakterze religijnym i kulturalnym
organizowanych przez placówkę. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami
i do regulowania opłat czesnego zgodnie z regulaminem opłat obowiązującym w szkole. Mam
świadomość, że w szkole obowiązuje jednolity strój szkolny.

..........................., dnia ...................
miejscowość

III.

............................................................
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu w celu
realizacji procesu rekrutacji do szkoły. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych
jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp.
L. Wetmańskiego w Płocku. Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość
przysługującego mi prawa dostępu do moich danych i ich poprawiania. Mam świadomość, że
zakres podanych przeze mnie informacji jest określony w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017, poz. 59) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

..........................., dnia ...................
miejscowość

IV.

............................................................
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej szkoły danych
osobowych mojego dziecka jako ucznia i absolwenta (imię i nazwisko, klasa, zdjęcia)
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku oraz wyłącznie osiągnięć szkolnych i innych
sukcesów uzyskiwanych przez moje dziecko w konkursach, imprezach szkolnych
i pozaszkolnych, a także do wykorzystania jego wizerunku w materiałach promocyjnych
szkoły.

..........................., dnia ...................
miejscowość

............................................................
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

V.

Jestem zainteresowana/y tym, aby moje dziecko korzystało:
(zaznaczyć odpowiednie)

Podanie poniższych informacji ma charakter informacyjny i nie jest ostateczną
deklaracją

1.

ze świetlicy w godzinach porannych…………………………….. (wpisać godz. między 6.30-8.00)
ze świetlicy w godzinach popołudniowych do godz.

…………………….

obiadów (obiady są dodatkowo płatne)

2.

z zajęć dodatkowych:
robotyka
zajęcia sportowe
zajęcia z języka obcego:

język angielski

język włoski

szachy
gra na instrumencie
zajęcia logopedyczne
inne ....................................

Do podania dołączano:

- 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (format legitymacyjny)
- świadectwo chrztu św.
- opinia ks. proboszcza o rodzinie
- odpis skrócony aktu urodzenia
- wpisowe w wysokości 100 zł

(max. do godz. 17.00)

