Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie
64-100 Leszno; ul. Ks. kard. St. Wyszyńskiego 57; Tel: 65 520 40 07; www.sp9leszno.intrbit.pl

Wniosek
do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu
siatkówki do Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie;
ul. Ks. kard. St. Wyszyńskiego 57 w roku szkolnym ……….…/…….…..
........................................................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

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

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

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

PESEL

Data urodzenia (dd-mm-rrrr) Miejsce urodzenia
_

_

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

ADRES ZAMIESZKANIA

Kod pocztowy
Telefony

Miejscowość

Ulica, nr domu

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

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

Domowy

Telefon komórkowy

e-mail

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

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

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

Szkoła Podstawowa - do której uczeń uczęszcza

................................................................................................................................................
INFORMACJA O RODZICACH (OPIEKUNACH)
OJCIEC (PRAWNY OPIEKUN)

MATKA (PRAWNY OPIEKUN)

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Miejsce pracy (Nazwa, adres, Telefon)

Miejsce pracy (Nazwa, adres, Telefon)

Numer Telefonu komórkowego

Numer Telefonu komórkowego

Adres e-mailowy

Adres e-mailowy

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
TAK (w załączeniu kserokopia)
Nie (zakreślić właściwe)
1
2

Orzeczenie o niepełnosprawności
Opinia PPP w sprawie dysleksji,

3

dysgrafii, dysortografii itp.
Inne dysfunkcje, choroby, o
których powinna wiedzieć szkoła -

4

Deklaracja Rodziców w sprawie
lekcji religii/etyki
(Uczniowie spoza SP9)

Druk U - 43

Właściwe zakreślić:

Właściwe zakreślić:

Religia:

Etyka:

TAK / NIE

TAK / NIE

Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie
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Oświadczenie woli

Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) zawartych
w kwestionariuszu osobowym przez Szkołę Podstawową nr 9 w związku z procesem
rekrutacji oraz realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
w stosunku do mojego dziecka oraz rozpowszechnianiu wizerunku dziecka
zgodnie z potrzebami szkoły (strona internetowa, gazetka szkolna, wycieczki, zawody
sportowe, listy uczestników i laureatów konkursów).

Załączniki
1. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) ostanie zdrowia dziecka – pisemna
zgoda (zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia),
2. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się z regulaminami i
programem oddziału sportowego.
3. Oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (dla uczniów innych
szkół – po zakończeniu roku szkolnego),

_________________________________________
czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna czytelny

Druk U - 43

_________________________________________
czytelny podpis matki/prawnego opiekuna

