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AKADEMICKA SZKOŁA PODSTAWOWA 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Dane dziecka: 

Imię 
 

 
Drugie imię 

 

Nazwisko  Pesel  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania dziecka: 

Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeśli inny niż zamieszkania): 

Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy:  

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Stopień powinowactwa 
zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 

Stopień powinowactwa 
zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 

Imię i nazwisko 
 

 
Imię i nazwisko 

 

Wykonywany zawód  Wykonywany zawód   
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Wykształcenie 
 

 
Wykształcenie 

 

Adres zamieszkania 
 

 
Adres zamieszkania 

 

Telefon kontaktowy  Telefon kontaktowy  

adres e-mail  adres e-mail  

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

 

 

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

Telefon do zakładu 
pracy 

 Telefon do zakładu 
pracy 

 

Dane o macierzystej szkole obwodowej (wypełnić tylko w przypadku, gdy dziecko zameldowane jest poza 
obwodem szkoły): 

Pełna nazwa szkoły podstawowej 
 

Ulica  Nr domu  

Nr lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  

 

INFORMACJE O DZIECKU 
 

 Alergie pokarmowe / uczulenia / stałe choroby / wady rozwojowe: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Czy dziecko było kiedykolwiek badane w poradni specjalistycznej? 
 

• TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 
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Jeśli wybrano odpowiedź „TAK”, proszę o uzupełnienie poniższej tabeli: 
 

Rok badania:  

Nazwa poradni:  

Zalecenia, jakie 
powinny być 
wykonywane przez 
szkołę: 

 

 

 

 Przebyte choroby: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Czy wobec dziecka orzeczono stopień niepełnosprawności? Jeśli tak – jaki? 
 

• TAK, …………………. / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 
 
 

 Inne informacje o dziecku, o których rodzice / opiekun prawny chce poinformować: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Czy nasza oferta została Państwu przez kogoś polecona? 
 

• TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 

 

Czy może Pan / Pani podać imię i nazwisko osoby, która poleciła naszą placówkę? Odpowiedź 
jest dobrowolna, gwarantujemy zachowanie tajemnicy, a informacja wykorzystana będzie 
w związku z prowadzonym konkursem z atrakcyjnymi nagrodami, którego zwycięzcą będzie 
osoba, która poleciła nas największej liczbie osób. 

 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

1. Mój syn / córka* ………………………..……………. będzie / nie będzie* uczestniczył(a) w lekcjach religii. 
2. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do 
nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi 
zmianami). 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na 
stronie internetowej promującej placówkę oraz w ramach przekazywania informacji o pracy dydaktyczno 
– wychowawczej szkoły. 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na gromadzenie danych osobowych dziecka i jego rodziców / 
opiekunów prawnych.** 

5. Zobowiązuję się do: 
a. przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, 
b. podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 
c. Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

 

   
Data  Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 
** Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziców / opiekunów prawnych są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych 
okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 
 

Zgłaszam udział dziecka w następujących zajęciach dodatkowych: 

Rodzaj zajęć Odpłatność Wstawić 
znak X 

zajęcia logopedyczne grupowe 
i indywidualne nieodpłatne  

kluby klas I-III 

nieodpłatne  
- „Myślę i doświadczam”- przyroda, ekologia, geografia, 
astronomia, chemia i fizyka; 
- „Rusz głową” - klub gier i zabaw, nie tylko podwórkowych 
- „Ciało w ruch-zdrowy duch” 
- Klub artystyczny „Kreatywni – sprawne dłonie” 
- „Przełam się –słowa na scenie” - klub recytatorsko-teatralny 
- Klub matematyczny 
- kluby  wyrównawcze (według potrzeb) 

 

kluby klas IV-VIII 

nieodpłatne  
- Akademia siatkówki, 
- Akademia koszykówki, 
- Chór, 
- Fotografia, 
- Gazeta szkolna, 
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- „Kangur”- kółko matematyczne, 
- Koło artystyczne (plastyka, ceramika, rzeźba), 
- Kółko informatyczne, 
- Koła językowe, 
- Kółko teatralno-recytatorskie, 
- Przyroda na kijach-zajęcia w terenie, 
- Samorząd Szkolny, 
- Szkoła w ruch - zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
- „Wehikuł czasu” - kółko historyczno-turystyczne 
(wędrowanie, pochody, rajdy), 
- Wolontariat, 
- Zespół muzyczny (dla uczniów grających na instrumencie) 

język obcy (drugi w klasach I-III, 
kolejny w klasach starszych) – 
rosyjski, niemiecki, hiszpański, 
włoski 

12 zł/lekcja (45 minut) – grupa do 6 osób 
 

nauka pływania (lekcja z 
instruktorem na basenie 
w Iławie)  

30 zł lekcja (60 minut) 
 

gra na instrumencie (gitara, 
keyboard, perkusja) 

25 zł lekcja (45 - 60 minut, w zależności od wieku dziecka 
i etapu nauki) – 3-5 uczniów w grupie; 
50 zł – lekcja indywidualna (45 - 60 minut, w zależności od 
wieku dziecka i etapu nauki) 

 

taniec nowoczesny 8 zł/lekcja  
taniec towarzyski  8 zł/lekcja  
piłka nożna 35 zł/miesiąc  
robotyka 160 zł/miesiąc (4 spotkania w m-cu po 120 min.)   

jazda konna 
25 - 35 zł lekcja (60 minut), w zależności od liczebności 
grupy i stopnia zaawansowania i wieku  
50 zł – lekcja indywidualna (60 minut) 

 

szachy 
25 zł lekcja (45 - 60 minut, w zależności od wieku dziecka i 
etapu nauki) – max. 3 dzieci w grupie, 
50 zł – lekcja indywidualna (45 - 60 minut, w zależności od 
wieku dziecka i etapu nauki) 

 

zumba kids 8 zł/lekcja  
nauka jazdy na nartach i desce 
snowboardowej (w sezonie 
zimowym), nauka żeglowania i 
windsurfingu (w sezonie  
wiosenno-jesiennym), ścianka 
wspinaczkowa (całorocznie) 

opłaty ustalane bezpośrednio po zapisach, zależne od liczby 
zgłoszeń 

 

 

Szkoła może zorganizować również inne zajęcia – zgłoszenia przyjmują wychowawcy (klasy I-III) i nauczyciele 
przedmiotowi (klasy IV-VIII) od 1 września 2017 r.  

 
 
   

Data  Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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