Szkoły Anglojęzyczne REGENT w Elblągu

82-300 Elbląg
ul. Królewiecka 100
T: 55 234-07-23
F: 55 234-07-25
M: szkola@regent.edu.pl

www.szkola.regent.edu.pl

Elbląg, dnia ……………………

PODANIE O PRZYJĘCIE
Proszę o przyjęcie mojego syna/córki
....................................................................................................................................................
do pierwszej klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi,
w roku szkolnym 2017/2018
Wyrażam chęć korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach od …….. do …….. .*

.............................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)
*prosimy wpisać preferowane godziny

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Nazwisko i imię/imiona kandydata:.............................................................................................
Data urodzenia..............................................................................................................................
( dzień, miesiąc, rok)
Miejsce urodzenia.........................................................
PESEL

We give your children a head start in life.
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Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):
matka.......................................................................
Adres zameldowania:...................................................................................................................
Adres zamieszkania:.....................................................................................................................

ojciec......................................................................
Adres zameldowania:...................................................................................................................
Adres zamieszkania:.....................................................................................................................

Telefony kontaktowe.....................................................................................................................
ojciec
matka

Wybór drugiego języka obowiązkowego - (niemiecki, francuski): ……...……….…
Wybór zajęć nieobowiązkowych ( proszę wpisać: religia / etyka / brak) ………………………

Informacje o stanie zdrowia kandydata:
Czy kandydat może uczestniczyć we wszystkich zajęciach sportowych?
TAK
NIE
W jakich nie może?
...........................................................................................................................................
Czy kandydat jest astmatykiem?
TAK
NIE

Czy kandydat jest alergikiem?
TAK
NIE
Jeśli tak, to na co jest uczulony?
……………........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

We give your children a head start in life.

Szkoły Anglojęzyczne REGENT w Elblągu

82-300 Elbląg
ul. Królewiecka 100
T: 55 234-07-23
F: 55 234-07-25
M: szkola@regent.edu.pl

www.szkola.regent.edu.pl

Czy kandydat regularnie przyjmuje leki?
TAK
NIE
Jeśli tak, to jakie?
.......................................................................................................................................................
Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania posiłków przez kandydata?
TAK
NIE
Jeśli tak, to jakie?
................................................................................................................. ..................................

Inne uwagi Rodzica / Opiekuna, dotyczące zdrowia/zachowania dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka dla celów
rekrutacji oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania............................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

2. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w dokumentach związanych
z funkcjonowaniem szkoły.....................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

........................................................
Data i podpis rodzica (opiekuna )

We give your children a head start in life.

