POLSKA SZKOŁA W SWORDS

Klasa w 2018/2019,
wypełnia szkoła

Formularz zgłoszeniowy
1.
2.
3.
4.

Nazwisko ucznia……………………………………………………………………………………………………….
Imiona ucznia…………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego dziecka…………………………………………………………………
Tel.…………………………………….......mail……………………………………………………………………......

6. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego dziecka…………………………………………………………………..
Tel………………………………………….mail………………………………………………………………………..

7. Imiona, nazwiska i dane kontaktowe osób uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły…………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….........................................................................................................................................

8. Informacje dotyczące edukacji w Irlandii
Nazwa szkoły/przedszkola……………………………………………………………………………………………...
Adres i telefon…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Klasa, do której dziecko będzie uczęszczało od września……………………………………………………

9. Informacje dotyczące edukacji w Polsce
Nazwa szkoły/przedszkola……………………………………………………………………………………………...
Adres i telefon…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Klasa, na której dziecko zakończyło edukację………………………………………………………

10. Informacje na temat stanu zdrowia dziecka
Alergie……………………………………………………………………………………………………………………..
Choroby przewlekłe……………………………………………………………………………………………………...
Inne………………………………………………………………………………………………………………………...

11. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach psychologiczno /logopedyczno /pedagogicznych
Tak

Nie

12. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach animaloterapeutycznych z udziałem odpowiednio
przygotowanych zwierząt terapeutycznych
Tak

Nie

13. Wyrażam zgodę na fotografowanie/filmowanie mojego dziecka podczas zajęć szkolnych.
Tak

Nie

14. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć/filmów z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej szkoły i
profilach szkoły w mediach społecznościowych
Tak

Nie

15. Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku leków przeciwbólowych/przeciwgorączkowych w razie nagłej
konieczności
Tak

Nie

16. Jaki lek przeciwbólowy może zażyć dziecko:……………………………………………………………
17. Wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia w razie nagłej konieczności
Tak

Nie

18. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w krótkich wycieczkach poza teren szkoły
Tak

Nie

19. Jeżeli chciałaby Pani /chciałby Pan brać czynny udział w życiu szkoły, mogłaby/mógłby poprowadzić zajęcia
pozalekcyjne, wykład, zajęcia dla rodziców, zorganizować wycieczkę, lub ma jakiś inny, ciekawy pomysł,
proszę się tym z nami podzielić
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………….

…………………………………………….

Miejscowość i data

Podpis rodzica /opiekuna prawnego

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:
- kopia ostatniego świadectwa ze szkoły irlandzkiej

Zapewniamy, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i dołączonych dokumentach będą figurowały
jedynie w dokumentacji szkolnej i nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będę przechowywane zgodnie z
obowiązująca ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt: tel. 0852320334, mail: szkolaswords@gmail.com

