WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjęć i płatności

Proszę o przyjęcie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(imię i nazwisko Dziecka)

do Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Humboldta
w roku szkolnym ………………………………….…….………………. do klasy …………………………………………………………

DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko: ………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
Data urodzenia: …….………………………………………………………………………………….…………………………………………
Miejsce urodzenia: ..…………………………………………………………………………….………………………………………………
Województwo: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Narodowość: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………
Adres zameldowania: …………………………………………………..………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………….……………………………………..
PESEL:

Przynależność do obwodu szkolnego: …………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola lub szkoły, do której Dziecko obecnie uczęszcza:
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
W jakich językach Dziecko się komunikuje?
1. ………………………………………………………….. (język ojczysty)
2. …………………………………………………………..
3. …………………………………………………………..
Czy dziecko ma rodzeństwo w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wilhelma Humboldta
lub Niepublicznym Przedszkolu PLANETA DZIECKA?
TAK
NIE
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DANE OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Opiekun Prawny 1

Opiekun Prawny 2

Imię i nazwisko
Rodzaj pokrewieństwa
Adres do korespondencji
Adres zameldowania
Seria i nr dowodu osobistego
PESEL
Email
Miejsce pracy
Telefony kontaktowe
w godzinach 8.00 – 16.00
Telefony kontaktowe
po godzinie 16.00
Telefon komórkowy do otrzymywania informacji ze szkoły za pomocą SMS (tylko jeden numer)

Niniejszym oświadczam, że:
1.

2.

3.

4.

5.

Zobowiązuję się do bezzwłocznego, nie później niż w terminie siedmiu dni, pisemnego zawiadamiania o każdej zmianie
powyższych danych, w szczególności o każdej zmianie powyższych adresów, pod rygorem uznania nadania przesyłki na
ostatnio wskazany adres za skuteczne.
Znane mi i w pełni zrozumiałe są obowiązujące akty wewnętrzne Szkoły, w tym Statut Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Wilhelma Humboldta oraz Regulamin Przyjęć i Płatności, jak również, że akceptuję je bez zastrzeżeń i
przyjmuję wszelkie wynikające z nich zobowiązania, w szczególności w zakresie obowiązku uiszczania opłat, m.in. z
tytułu czesnego.
Przyjmuję bez zastrzeżeń, iż każda zmiana aktów wewnętrznych Szkoły wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia
ich, i że w razie złożenia przez Opiekunów Prawnych w powyższym terminie pisemnego oświadczenia o
niezaakceptowaniu dokonanej zmiany, obowiązek świadczenia przez Szkołę usług edukacyjnych wygasa w terminie 30
dni od dnia doręczenia Organowi Prowadzącemu powyższego oświadczenia. Brak oświadczenia Rodziców – Opiekunów
Prawnych w powyższym terminie oznacza akceptację dokonanej zmiany.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 po. 833) znany jest mi
administrator danych oraz jego siedziba i przysługujące mi prawo do wglądu w dane oraz prawo do ich poprawiania i
usuwania, jak również, że wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w tym w celach administracyjnych Szkoły.
Wiadomo mi, że niniejszy wniosek nie stanowi żadnych podstaw do dochodzenia do jakichkolwiek roszczeń o przyjęcie
zgłaszanego kandydata do Szkoły.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis osób uprawnionych do wypełnienia wniosku)
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