Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK”
ul. Powstańców Śląskich 3
43-300 Bielsko-Biała

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
Nazwisko i imię:........................................................................................................................ ............................................
Data urodzenia:........................................ PESEL:
Miejsce urodzenia:....................................Województwo................................................................................... .................
Miejsce zameldowania ucznia:..........................................................................................................................................
(kod)
(miejscowość)
…............................................................................................................................ ................................................................
(ulica)
nr domu
Miejsce zamieszkania ucznia:................................................................................................. .............................................
(kod)
(miejscowość)
…............................................................................................................................ ................................................................
(ulica)
(nr domu)
Właściwy miejscu zameldowania obwód szkolny:.............................................................................................................
Nazwiska i imiona rodziców(prawnych opiekunów):........................................................................................................
Miejsce zamieszkania rodziców(prawnych opiekunów):..................................................................................................
(kod)
(miejscowość)
…............................................................................................................................................................................................
(ulica)
(nr domu)
(telefon)
Miejsce pracy matki (prawnego opiekuna)................................................................................ ........................................
…............................................................................................................................ ................................................................
(zawód)
(telefon)
(e-mail)
Miejsce pracy ojca(prawnego opiekuna):....................................................................................... ....................................
…............................................................................................................................ ................................................................
( zawód)
(telefon)
(e-mail)
Problemy zdrowotne, opinie, orzeczenia lub inne uwagi o dziecku.................................................................................
…............................................................................................................................ ................................................................
…............................................................................................................................ ................................................................
Oświadczenia:





Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezach organizowanych przez szkołę



Zobowiązuje się do regularnego i termnowego płacenia czesnego(do 5 dnia każdego miesiąca) w wysokości ustalonej przez organ prowadzący szkołę.
W przypadku nie terminowej wpłaty czesnego naliczana będzie kara umowna 1zł za każdy dzień zwłoki. Równoczesnie przyjmuje do wiadomości, że
zaleganie z zapłatą czesnego przez okres dwóch miesięcy może spowodować skreślenie dziecka z listy uczniów.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w niniejszym podaniu w celach związanych z procesem rekrutacji,
działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz z udziałem w konkursach szkolnych i pozaszkolnych naszego dziecka przez PSP „Smyk”
w Bielsku-Białej, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r – Dz.U.nr 133 poy.833).
Pouczona/y o odpowiedzialności karnej oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na zamieszczanieinformacji oraz zdjęć z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej szkoły www.szkolasmyk.pl
Oświdczam, że w przypadku zgrożenia zdrowia lub zycia mojego dziecka, zgadzam się na udzielenie mu niezbnej pomocy przedmedycznej i medycznej .
Zezwalam na przewiezienie mojego dziecka do placówki medycznej,szpitala.Oswidczenie obowiązuje na czs pobytu dziecka w szkole oraz na wycieczkach,
wyjściachj,imprezach organizowanych przez szkołę.

…....................................dnia …..............20.... r.

….......................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

