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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO 
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SPINAKER

Imię i nazwisko dziecka................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka )

ur. dn................................ w…………………………………………………………………….
( data urodzenia ) ( miejsce urodzenia )

Numer PESEL dziecka ...................................................................

I. Dane o rodzinie dziecka
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów)...................................................................................

Adres zamieszkania rodziców.................................................................tel..................................

Miejsce pracy ojca........................................................................................................................

.............................................................................................tel......................................................

Miejsce pracy matki......................................................................................................................

.............................................................................................tel.....................................................

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie................................................................................................

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

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

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

II. Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
„Karcie zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi SPINAKER” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania 
placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ).

.................................................................
( podpis rodzica lub prawnego opiekuna )

 III. Zobowiązanie dotyczące uiszczania czesnego za szkołę

Ja, niżej podpisany (-a ) zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat 
związanych z korzystaniem przez moje dziecko ze szkoły.

Data Czytelny  podpis ojca , matki (opiekuna )

............................................. .........................................................................
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IV. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do 
przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły
( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie)

Ja ................................................................................. legitymująca/y się dowodem osobistym
( imię i nazwisko rodzica )

o numerze ............................................................. upoważniam  do przyprowadzania i odbioru 
mojego dziecka ze szkoły następujące osoby :

L.P. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego
1.
2.
3.
4.

........................................................
( podpis rodzica )

V Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej ( Dyrektora ) 
( wypełnia szkoła) 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu........................................................................

- zakwalifikowała dziecko................................................................................................. 

do pobytu w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER 

- nie zakwalifikowała dziecka............................................................................................ 

z powodu...................................................................................................................................... 

Przewodniczący Komisji: Członkowie Komisji:

Decyzją Dyrektora z dnia ........................ dziecko: ...................................................................
- zostało zakwalifikowane do korzystania ze szkoły
- nie zostało zakwalifikowane do korzystania ze szkoły z powodu : 

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

…..................................................
 ( pieczątka i podpis dyrektora ) 


