
KARTA UCZNIA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 154

DANE DZIECKA:

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Pesel:

Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Wielkość miejscowości: wieś miasto do 5 tyś. miasto pow. 5 tyś.

Powiat:

Nazwa i adres szkoły 

rejonowej:

DANE MATKI/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

DANE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:



DEKLARACJE I ZGODY RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam,  że  moje  dziecko  będzie  uczestniczyło  w  zajęciach  z  religii
katolickiej na terenie szkoły w ciągu całego pobytu w Ośrodku.

TAK NIE

Przyjmuję do wiadomości, że dzieci nie będą przekazywane rodzicom czy też
prawnym opiekunom będącym pod wpływem alkoholu.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć,
konkursów, uroczystości  i  wycieczek  organizowanych  przez  Ośrodek  oraz
wykorzystanie  go  poprzez  umieszczanie  zdjęć  na  stronie  internetowej,
w kronice i w folderach szkolnych.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie badań psychologicznych mojego dziecka
przez szkolnego psychologa, a także zapoznanie z ich wynikami nauczycieli
i wychowawców pracujących z moim dzieckiem.

TAK NIE

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  wyjściach  i  wycieczkach
organizowanych  w  ramach  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych pod opieką nauczyciela lub wychowawcy internatu.

TAK NIE

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  zajęciach  pozalekcyjnych
organizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

TAK NIE

Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi
szkodami  materialnymi,  które  wyrządzi  moje  dziecko  na  skutek
nieodpowiedzialnego  zachowania  związanego  z  nieprzestrzeganiem
Regulaminu Ośrodka.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie numeru telefonu i adresu e-mail do celów
związanych z edukacją, wychowaniem i opieką nad moim dzieckiem.

TAK NIE

Wyrażam  zgodę  na  podejmowanie  decyzji  przez  Dyrekcję  Ośrodka
dotyczących  interwencji  medycznych  w  sytuacjach  zagrożenia  życia  lub
zdrowia mojego dziecka przed przybyciem rodziców/ prawnych opiekunów.

TAK NIE

W  sytuacji  zaistnienia  potrzeby  proszę  o  podanie  mojemu  dziecku  leków
przeciwbólowych: 
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………......................................

TAK NIE

Wyrażam zgodę na kontrolę czystości skóry i włosów mojego dziecka przez
pielęgniarkę szkolną.

TAK NIE

Dotyczy ucznia mieszkającego w internacie SOSW nr 6.

Wyrażam zgodę na leczenie stomatologiczne mojego dziecka w przychodni
Borek Fałęcki, ul. Niemcewicza 7 w Krakowie.

TAK NIE

Kraków,........................................ …............................................................................

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego


