WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Bydgoszcz, dn. …………….…………..
/nazwisko i imiona ucznia/
/pełna nazwa szkoły podstawowej, do której uczęszcza/
/adres szkoły podstawowej, do której uczęszcza/
/język zachodni obowiązkowy, którego uczył się w SP/

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy ……….
Szkoły Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy
DANE O UCZNIU:
Numer PESEL 
Data urodzenia --

Miejsce urodzenia: ………………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA:

-
/miejscowość/

/kod/

/ulica/

/nr domu i mieszkania/

TELEFON DOMOWY:
NAZWISKA I IMIONA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA:
/ojciec, matka, opiekun/

ADRES ZAMIESZKANIA

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA:

-

………………………………………….

………………………………………

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

/kod/

/miejscowość/

/ulica/

/nr domu i mieszkania/

TELEFONY KONTAKTOWE:
___________________________
/ podpis ojca/matki/opiekuna /

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której skierowany jest niniejszy wniosek. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału
w procesie rekrutacji do szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły.

ANKIETA DLA UCZNIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE PYTANIA I ZAZNACZ ODPOWIEDZI.
1. Czy jesteś zainteresowany(a) INNOWACJAMI:
▪ językową – „Niemiecki Express”

 TAK

 NIE

▪ techniczną (moduły: kulinarny, modelarski,
fotograficzny, komunikacyjny, majsterkowanie)

 TAK

 NIE

▪ dziennikarską i medialną „Odkrywamy media”

 TAK

 NIE

▪ przyrodniczą „Obserwuję, doświadczam, badam”

 TAK

 NIE

▪ matematyczno-fizyczno-informatyczną

 TAK

 NIE

2. Czy jesteś zainteresowany(a) nauką pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych?
 TAK

 NIE

3. Czy chciałbyś(chciałabyś) rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć
pozalekcyjnych? Jeśli tak, to zaznacz w zajęciach jakich kół chciałbyś(chciałabyś)
uczestniczyć?
 teatralne

 telewizja szkolna

 recytatorskie

 SKS (podaj dyscyplinę sportu)
………………………………….

 historyczne
 matematyczne

 szachy

 plastyczne

 strzelectwo

 techniczne

 wolontariat „Ratownictwo medyczne”

 kulinarne

 wolontariat „CARITAS”

 muzyczne (zespół wokalny)

 inne (podaj jakie)

 taniec „zumba”

………………………………….
………………………………….

4. Podaj imiona i nazwiska koleżanek i kolegów, z którymi chciałbyś być w jednej klasie:
1) …………………………………………………….……….……....SP nr…………………….
2) …………………………………………………………...…….......SP nr……………………..

DZIĘKUJEMY! ZAPRASZAMY!
ZAJRZYJ NA:
http://gimnr23.pl/
https://www.youtube.com/gimtv23
oraz
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy/Facebook

