
Imiona i nazwisko

Ім’я та прізвище

Klasa

Клас

Data i miejsce urodzenia

Дата і місце народження

Adres zamieszkania ucznia

Домашня адреса учня

Imię i nazwisko

Ім’я та прізвище

Telefon kontaktowy

Контактний номер телефону

Adres zamieszkania 

Адреса проживання

Miejsce pracy

Місце роботи

Imię i nazwisko

Ім’я та прізвище

Telefon kontaktowy

Контактний номер телефону

Adres zamieszkania 

Адреса проживання

Miejsce pracy

Місце роботи

Захворювання, прийняті ліки

Рішення консультації

Здібності та інтереси

Домашнє завдання в загальній кімнаті:

1. ТАК / НІ *

2. ТАК / НІ *

3. ТАК / НІ *

TAK / NIE * ТАК / НІ *

Дитині сподобаються шкільні обіди

1.

2.

3.

4.

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU   ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИТИНУ

 Дитина може самостійно покинути загальну кімнату

4.

3.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  ДАНІ БАТЬКІВ / ОПІКУВ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM ………./……….

Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НА ДИТИНУ У ПРИБИРАЛЬНИЦІ У НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ ………./……….

1.

Choroby, przyjmowane leki

Orzeczenia poradni 

Uzdolnienia, zainteresowania

Odrabianie prac domowych w świetlicy:  

Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy

Dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole

SPOSÓB OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO

TAK / NIE *

TAK / NIE *

TAK / NIE *
Дитину заберуть із загальної кімнати

DANE DZIECKA ДАНІ ДИТИНИ

MATKA  МАТИ

OJCIEC  БАТЬКО



Seria i numer dowodu 

Серія та номер доказу

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

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

data i czytelny podpis matki i ojca  (prawnych opiekunów)

Uzasadnienie:

l brak miejsc

l inne powody:

Szczecin, dn. ……………………………………..

Podpisy Komisji

У разі позбавлення одним із батьків або обмеження батьківських прав на опіку над дитиною відповідні документи необхідно невідкладно

передати до учнівського секретаріату.

Я даю згоду на обробку персональних даних, що містяться в Анкеті для дитини в денну кімнату для цілей, пов’язаних з процедурою набору.

Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за надання неправдивих даних (відповідно до ст.233 КК), заявляю, що надані мною дані

відповідають фактичним обставинам.

OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIORU DZIECKA   ОСІБ, УПОВІДОМЛЕНИХ ЗІБРАТИ ДИТИНУ

Ім'я та прізвище Телефонний номер Ступінь спорідненості

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 233 kodeksu karnego)

oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodnie ze stanem faktycznym.

Zakwalifikowano / Nie zakwalifikowano * dziecko/a do świetlicy szkolnej

Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego

odbioru z placówki przez wskazane wyżej, upoważnione przeze mnie osoby i zobowiązuję się zapoznać te osoby

z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania ich danych osobowych.

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do opieki nad dzieckiem,

należy niezwłocznie dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu ds. uczniowskich.

W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do opieki nad dzieckiem,

należy niezwłocznie dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu ds. uczniowskich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy dla

celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

Я заявляю, що несу юридичну відповідальність за безпеку вилученої дитини з моменту її вилучення з закладу уповноваженими мною

особами, та зобов’язуюсь ознайомити цих осіб з інформаційним пунктом щодо обробки їх персональні дані.

ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ / ОПІКУНАВ

У разі позбавлення одним із батьків або обмеження батьківських прав на опіку над дитиною відповідні документи мають бути негайно передані

до учнівського секретаріату.

Telefon kontaktowy Stopień pokrewieństwa

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej

Imię i nazwisko


