GELOFTE SKOOL
INSKRYWINGSVORM
SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK
Inskrywingsdatum

Toelatingsnommer

Graad

Familienommer

Die volgende dokumente moet ingehandig word wanneer u kind ingeskryf word. Let daarop dat
geen aansoek sonder hierdie dokumente aanvaar mag word nie.
*
*
*
*

Kopie van volledige (unabridged) geboortesertifikaat - nie die verkorte weergawe nie.
Oorplasingskaart van vorige skool.
Afskrif van jongste rapport.
Afskrifte van beide ouers se I.D. dokument. Indien 'n ouer oorlede is moet 'n afskrif van die
doodsertifikaat ingehandig word. Indien die leerder in pleegsorg is moet die hofbevel of
plasingsdokument vanaf die hof/maatskaplike werkster ingehandig word.
* Bewys van woonadres.
* Immunisasiekaart

LEERDER SE BESONDERHEDE
Van
Volle name
Noemnaam
Geslag

Oudste kind

Ja

Nee

Identiteitsnommer
Huistaal
Woon by

Vervoerwyse
Beide ouers

Loop

Motor

Bus

Vader

Moeder

Kontaknommer in geval van nood
Kontakpersoon se naam

Kontaknommer

Verwantskap

Besonderhede van broers/susters wat ook die skool bywoon
Naam

Graad

Taxi

Trein
Voog

LEERDER SE SKOOLGESKIEDENIS
(Vanaf graad R tot huidiglik)
Naam van vorige skole

Kontaknommer

Vanaf
(datum)

LEERDER SE MEDIESE BESONDERHEDE
(Belangrik - slegs vir gebruik in 'n noodgeval)
Dokter se besonderhede
Naam
Adres

Telefoon

Mediese fonds besonderhede
Naam
Lidnommer
Kontaknommer

Mediese geskiedenis
Allergieë
Ander mediese
inligting van belang

Selfoonnommer

Vanaf
(graad)

Tot
(datum)

Tot
(graad)

INLIGTING VAN VADER

Van
Volle name
Voorletters

Titel

Identiteitsnommer
Posadres

Poskode
Woonadres

Poskode
Kontaknommers
Huis
Sel
Werk
E-posadres
Werkgewer
Beroep
Huwelikstatus
(Biologiese ouers)
Rekeninghouer

Getroud
Ja

Geskei
Nee

Ongetroud

Korrespondensie per

Weduwee
Pos

E-pos

ONDERNEMING
Ek onderneem hiermdee skriftelik en plegtig om:
* bewys te lewer van die korrektheid van hierdie kind se ouderdom;
* die skoolhoof skriftelik in kennis te stel van enige adresverandering;
* die skoolhoof skriftelik in kennis te stel van enige geval van aansteeklike siekte in ons huishouding;
* sorg te dra dat hierdie kind die skool gereeld sal bywoon;
* in geval van afwesigheid van skool, die skool betyds telefonies/skriftelik daarvan in kennis te stel; en
* die ethos en huishoudelike reëls van Gelofte Skool, soos uiteengesit in die skool se Gedragskode
vir Leerders, te aanvaar, te onderskryf en my/ons daarby te hou.
Ek, die ondergetekende, is aanspreeklik vir die betaling van die skoolgeld soos bepaal ingevolge
Artikel 39 van die Suid Afrikaanse Skolewet, tensy en tot die mate waartoe ek betaling vrygestel word
kragtens hierdie wet.
Ek is bewus dat indien ek sou versuim om die skoolgeld te betaal in terme van Artikel 41 van
bogenoemde wet, die skool die nodige regstappe mag instel om die skoolfonds te verhaal.
Ek sertifiseer dat ek toestemming aan die skool verleen om, indien ek versuim om skoolfonds
te betaal, my naam op die Transunion Nasionale Krediet Databasis asook ander kredietburoë geplaas
mag word.

Ek, ___________________________________________________ (volle name), ouer/voog van
_________________________________________________ sertifiseer hiermee dat die bogenoemde
inligting waar en korrek is.

HANDTEKENING

DATUM

INLIGTING VAN MOEDER

Van
Volle name
Voorletters

Titel

Identiteitsnommer
Posadres

Poskode
Woonadres

Poskode
Kontaknommers
Huis
Sel
Werk
E-posadres
Werkgewer
Beroep
Huwelikstatus
(Biologiese ouers)
Rekeninghouer

Getroud
Ja

Geskei
Nee

Ongetroud

Korrespondensie per

Weduwee
Pos

E-pos

ONDERNEMING
Ek onderneem hiermdee skriftelik en plegtig om:
* bewys te lewer van die korrektheid van hierdie kind se ouderdom;
* die skoolhoof skriftelik in kennis te stel van enige adresverandering;
* die skoolhoof skriftelik in kennis te stel van enige geval van aansteeklike siekte in ons huishouding;
* sorg te dra dat hierdie kind die skool gereeld sal bywoon;
* in geval van afwesigheid van skool, die skool betyds telefonies/skriftelik daarvan in kennis te stel; en
* die ethos en huishoudelike reëls van Gelofte Skool, soos uiteengesit in die skool se Gedragskode
vir Leerders, te aanvaar, te onderskryf en my/ons daarby te hou.
Ek, die ondergetekende, is aanspreeklik vir die betaling van die skoolgeld soos bepaal ingevolge
Artikel 39 van die Suid Afrikaanse Skolewet, tensy en tot die mate waartoe ek betaling vrygestel word
kragtens hierdie wet.
Ek is bewus dat indien ek sou versuim om die skoolgeld te betaal in terme van Artikel 41 van
bogenoemde wet, die skool die nodige regstappe mag instel om die skoolfonds te verhaal.
Ek sertifiseer dat ek toestemming aan die skool verleen om, indien ek versuim om skoolfonds
te betaal, my naam op die Transunion Nasionale Krediet Databasis asook ander kredietburoë geplaas
mag word.

Ek, ___________________________________________________ (volle name), ouer/voog van
_________________________________________________ sertifiseer hiermee dat die bogenoemde
inligting waar en korrek is.

HANDTEKENING

DATUM

