Wszystkie poniższe załączniki należy wypełnić oraz przesłać na adres

iwonaprokop@hotmail.com
Załącznik 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP w Oslo

Oslo, dnia ………

Dane rodzica:.......................................................
imię i nazwisko ucznia ………………..............
nr i seria dok. tożsamości: …………………........
nr i seria paszportu...............................................
adres zamieszkania (za granicą):
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
ZAPIS DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
PRZY AMBASADZIE RP W OSLO

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imiona i nazwisko
ucznia………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ucznia…………………………………...............................................

Pesel polski ………………………………………………..........................................................

Numer personalny norweski…………………………………………………………………….

Adres zamieszkania w Norwegii………………………………………………………………...

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)………………………………………………………

Numer telefonu rodziców (opiekunów)………………………………........................................

Adres e-mailowy rodziców (opiekunów)……………………………………………………….

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1.

2.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka do celów szkolnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
Miejscowość

Podpis
Matki

Data

Podpis
Ojca

W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice zostaną natychmiast
powiadomieni przez SPK. W takim przypadku zobowiązuję się do przybycia
do SPK w możliwie najszybszym czasie.
Miejscowość

Podpis
Matki

Data

Podpis
Ojca

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku oraz imienia
i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej SPK, w materiałach
prasowych oraz wszelkich publikacjach SPK w trakcie nauki dziecka w SPK.
(podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach powszechnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Miejscowość

Podpis
Matki

Data

Podpis
Ojca

*niepotrzebne skreslić

Załącznik 4
Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko
obowiązku szkolnego/obowiązku nauki

Oslo, dnia …………….

Dane rodzica:
imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………
nr i seria dok. tożsamości:
………………………………………………………………………..
adres zamieszkania (za granicą):
…………………………………………………………………..

Oświadczam,

że

moje

dziecko

………………………………………………………………………………………….
(imię

i

nazwisko

dziecka),

spełnia

obowiązek

szkolny

/obowiązek

nauki*

w

.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa i adres szkoły)
(Oświadczenie składa się raz podczas przyjęcia dziecka do szkoly)

Załącznik nr 5

Zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości/gotowości szkolnej,
dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego (dotyczy tylko dzieci sześcioletnich).

