DEKLARACJA
Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji z informacjami o Dziecku i przekazanie jej wychowawcy na spotkaniu w dniu
03.09.2018 r. Jest to niezbędne dla sprawnej organizacji życia w szkole w pierwszych tygodniach nauki.
Pierwsze imię, drugie imię:

….............................................................................................................................................

Nazwisko ucznia: ..................…………………………………………….……………………………………………........................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................................
Telefon do matki: ................................................................ oraz e-mail …………………....................…..……..................................
Telefon do ojca: ................................................................... oraz e-mail ……………………......................……..................................
Proszę odpowiedzieć na następujące pytania / tak lub nie/
 Czy Dziecko będzie korzystać z obiadów szkolnych?
 Czy Dziecko będzie uczestniczyć w lekcjach religii?
 Czy Dziecko będzie korzystać z autobusu szkolnego?
 Czy Dziecko będzie samodzielnie wracać ze szkoły do domu?

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Dotyczy wyłącznie uczniów klas 4 szkoły podstawowej:
 W ramach obowiązkowych lekcji drugiego języka obcego realizowanych w planie lekcji równolegle Dziecko wybiera:
język niemiecki ….................................................
język hiszpański ……....................................................
Dotyczy uczniów klas 1 lub naszych nowych uczniów oraz tych, którzy zmienili miejsce zameldowania.
Proszę podać dokładny adres i nr obwodowej szkoły dziecka:
.......................................................................................................................................................................................................

Zajęcia realizowane w ramach planu - dodatkowo płatne
Dotyczy wyłącznie uczniów klas 1 szkoły podstawowej:
 Czy Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami nauki gry w tenisa? ……………………………
Dotyczy wyłącznie uczniów klas 2 szkoły podstawowej:
 Czy Dziecko będzie uczestniczyć w kursie nauki jazdy na nartach?
………………………………..
Dotyczy wyłącznie uczniów klas 3 szkoły podstawowej:
 Czy Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach pływania na basenie?
...................................
(Jedynym dopuszczalnym przeciwwskazaniem są udokumentowane względy zdrowotna)
Autokary szkolne:
Proszę wpisać trasę (północ, południe) oraz nazwę przystanku zgodnie z rozkładem dostępnym na stronie internetowej
(menu\organizacja\trasy autobusów). PRZEBIEG TRASY PÓŁNOC ULEGŁ ZMAINOM I POSZERZENIU.
Przed lekcjami

...........................................................................................................................................................................
/ trasa /

Po lekcjach

/ przystanek /

...........................................................................................................................................................................
/ trasa /

/ przystanek /



Dziecko będzie samodzielnie wracać z przystanku autobusowego



Czy są Państwo zainteresowani skorzystaniem z dowozu dziecka trasą: Borówiec – Tulce – Zalasewo – Szkoła,
którą w zależności od liczby chętnych planujemy uruchomić od połowy września br.
……………………………………

………………………………..

----------------------------------------------------

Data i czytelne podpisy rodziców
*Dane będą przekazywane zgodnie z przekazaną klauzulą informacyjną

