Formularz zgłoszenia dziecka do
Polskiej Szkoły Sobotniej
w Tamworth

Klasa/Grupa

Wypełnia szkoła

Dane dziecka
Nazwisko/Surname:………………………………………………………Imiona/Names:……………………………….
Data urodzenia/Date of Birth………………………………………………….
Adres/Address………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy/Phone number ………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje o dziecku: Alergie, przyjmowane leki/Additional information,any
allergies, used medicines ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane rodzica (opiekuna)/Parent/Guardian details
Imię/Forename………………………………………………Nazwisko/Surname………………………………………
Adres/Address………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon/Phone no………………………………………………………………………………………………………………..
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………
Pomoc Szkole
Czy I w jaki sposób mogliby Państwo zaangażować się we współtworzenie szkoły Waszego
dziecka? (np. pomoc w organizacji imprez, księgowość, informatyka, plastyka)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowa osoba upoważniona do kontaktu (imię, nazwisko i telefon)/ Additional person to
Contact (name, surname, phone number) ................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data

Podpis/Signature

(Statut, regulaminy dostępne w siedzibie szkoły)
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Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________
Odbiór dziecka ze szkoły
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na odbiór dziecka przez osoby upoważnione.
Osoby upoważnione:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………. Telefon …………………………………….
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………. Telefon …………………………………….
__________________________________________________________________________________
Korzystanie z toalety
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na towarzyszenie lub pomoc mojemu dziecku podczas
korzystania z toalety przez nauczyciela prowadzącego lub pomocniczego w sytuacji gdy dziecko o taką
pomoc prosi lub jest ona niezbędna.
__________________________________________________________________________________
Zmiana Ubrania
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zmianę ubrania mojemu dziecku przez nauczyciela
prowadzącego lub pomocniczego w sytuacji, kiedy będzie to konieczne.
__________________________________________________________________________________
Pierwsza Pomoc
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udzielenie mojemu dzieckuy pierwszej pomocy w sytuacji
zagrożenia jego życia lub zdrowia.
__________________________________________________________________________________
Fotografowanie
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na fotografowanie oraz nagrywanie video mojego dziecka
podczas zajęć w szkole, wyjść i zajęć organizowanych przez Polską Szkołę Sobotnią w Tamworth i
wykorzystywanie tych materiałów na użytek szkolnej strony internetowej, gazetki szkolnej w
materiałach reklamowych oraz w polskiej prasie polonijnej wyłącznie w celu promocji działalności
szkoły.
Oświadczam iż zapoznałem się ze statutem i regulaminem szkoły i będę przestrzegał zawartych w nich
postanowień.
*-Niepotrzebne skreślić
Data

Podpis/Signature
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