
Dane osobowe ucznia

Nazwisko Imiona

Data Urodzenia Chłopiec Dziewczynka

Dane Rodziców i Opiekunów

Rodzic/Opiekun 1

Powiązanie z uczniem

Adres

Numery telefonu

Telefon do pracy

Email

Rodzic/Opiekun 2

Powiązanie z uczniem

Adres

Numery telefonu

Telefon do pracy

Email

Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze szkoły (bez dodatkowego upoważnienia pisemnego)

 - prosimy wpisać wszystkie osoby, włącznie ze sobą

Osoby, oprócz powyższych rodziców/opiekunów, upoważnione do otrzymywania informacji o postępach dziecka:

Imię i nazwisko Telefon
Powiązanie z 

uczniem

INFORMACJE MEDYCZNE

1. Proszę podać wszelkie dolegliwości lub potrzeby dziecka, np. : astma, epilepsja

2. Zażywane lekarstwa (nazwa, dawka, czas podawnia, powód podawania lekarstwa)

3. Alergie WŁĄCZNIE ze zwierzęcymi, pokarmowymi i na substancje medyczne

4. Zajęcia, w których dziecko NIE POWINNO uczestniczyć

Kontakty dodatkowe - W razie wypadku/potrzeby szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. 

Proszę podać kontakt dodatkowy jeśli kontakt z Rodzicami/Opiekunami będzie niemożliwy.

Polska Szkoła Uzupełniająca im. Jana 

Brzechwy w Hastings i St Leonards on 

Jan Brzechwa Polish Supplementary School 

in Hastings and St Leonards on Sea

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA ROK SZKOLNY 2018-2019



5. Specjalne potrzeby dziecka, np. : dieta, kłopoty ze wzrokiem lub słuchem 

6. Informacje dodatkowe

I. Przywożenie i odbiór dzieci ze szkoły

II. Fotografowanie dzieci

III. Nieobecność dzieci w szkole

IV. Przestrzeganie Regulaminu Szkoły

V. Opłata za szkołę

VI. Zapoznam się z wszystkimi regulaminami szkoły, m.in. tymi związanymi z ochroną danych personalnych

PODPIS

DATA

Przeczytałem/am i wypełniłem/am cały formularz rejestracyjny. Deklaruję akceptację punktu II 

oraz zobowiązuję sie do przestrzegania punktów I, III, IV i V.

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez 

władze szkoły. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły 

w przypadku niestosowania się do przepisów w sprawie opłat.

Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek 

szkolnych. Zgadzam się ponadto na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej 

szkoły i artykułach w gazetach.

Zobowiązuję się poinformować nauczyciela o przewidywanej nieobecności dziecka lub też 

władze szkoły o decyzji wycofania dziecka ze szkoły (rezygnację powinno poprzedzać 2-

miesięczne wypowiedzenie). Jestem świadomy, że w przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w 

szkole i jeżeli powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktować się ze mną. W 

razie konieczności szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana 

Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Zapewniam, że zapoznam moje dziecko z powyższym Regulaminem.

DEKLARACJE ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM DO REGULAMINU SZKOŁY

Zobowiązuję się osobiście przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać je po zakończeniu zajęć 

szkolnych. W razie mojej niedyspozycji upoważnię na piśmie innego dorosłego (imiennie) do 

odbioru dziecka. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do 

rozpoczęcia pierwszej lekcji.

Jestem świadomy/a, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły będą kontaktować się z 

osobą, której numer telefonu został podany na formularzu rejestracyjnym.

W przypadku braku kontaktu z ww. osobą po upływie pół godziny władze szkoły kontaktować 

się będą z policją lub Social Services.


