
 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
Formularz rejestracyjny stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania 
szkoły. Prosimy o rzetelne wypisanie go i zwrócenie do administracji szkolnej. Jeżeli dane ulegną zmianie, 
prosimy o niezwłoczne poprawienie ich.  
PROSIMY WYPEŁNIĆ  DŁUGOPISEM I DRUKOWANYMI  LITERAMI LUB NA KOMPUTERZE. 

Serdecznie dziękujemy. 

 

 UCZEŃ 

 

Szkoła w Polsce lub szkoła polska za granicą 
SZKOŁA I ETAP NAUKI UKOŃCZONY PRZEZ DZIECKO W POLSCE lub w INNEJ SZKOLE POLONIJNEJ 

(wypełnij jeśli dotyczy) 

 

  

 

Szkoła angielska  
NAZWA SZKOŁY ANGIELSKIEJ I KLASA , DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO(stan na kolejny rok szkolny) 

NAZWA SZKOŁY ORAZ ADRES KLASA (YEAR) 

  

Imię                                                                                             

(Imiona) 

 Nazwisko  

Data urodzenia                                                                               Miejse  

urodzenia (Miasto) 

 

Adres   

 

Zajęcia szkolne: 
Accrington Academy 
Queens Road West 
Accrington, BB5 4FF 

 
Korespondencja: 

22 Pansy Street South 
Accrington, BB5 4BS 

 



 

                                                     Informacje medyczne 
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU / STAN ZDROWIA/ PRZEWLEKŁE CHOROBY/ ALERGIE/ ITP. 

Uwagi: (Prosimy o podanie chorób, dolegliwości lub potrzeb dziecka – np. epilepsja, astma, alergie, kłopoty ze 

wzrokiem, słuchem, dieta, przyjmowane na stałe lekarstwa. Ta wiedza jest nam potrzebna, by zapewnić 

dziecku bezpieczny pobyt w szkole.) 

 

                                                        KONTAKT 

 

 

 

 

 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PIERWSZY KONTAKT DRUGI KONTAKT 

Imię   

 

 

Nazwisko 

 

  

Telefon komórkowy  

 

 

Adres e-mail  

 

 

Adres   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami funkcjonowania szkoły określonymi w regulaminach i   

      statutach, akceptuję je i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

        Podpis            ...................................................................                 Data  ............................ 

 

 



 

ZGODA NA FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE 

 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości 
szkolnych oraz na umieszczanie tych materiałów w kronice szkolnej, w Internecie oraz w 
ulotkach szkolnych 

                    .................                                    ..................................................     

                       Data                                                            Podpis           

 

 

ZGODA NA UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ 

 

Ja, ........................................., zgadzam się / nie zgadzam się*, aby w razie wypadku 
udzielono mojemu dziecku .............................................. pierwszej pomocy medycznej.  
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, by w potrzebie użyto środków takich jak plaster, 
bandaż, itp. środki stosowane. Wyrażam zgodę / nie wyrażamzgody*, aby pracownik szkoły 
wraz z moim dzieckiem uczestniczył w transporcie do placówki medycznej. Oświadczam, że 
zapoznałem/am się z  procedurami szkoły w razie wypadku. 

 ………………………………… 

       (podpis rodzica lub opiekuna) 

*- niepotrzebne skreślić 

 

LEKCJE RELIGII  

Lekcje religii prowadzone przez siostrę zakonną i księdza odbywają się co dwa tygodnie w 
godzinach 8.30-9.00 oraz 13.00-13.30 w następujących grupach wiekowych: klasa 1 - 8. 
Proszę zaznaczyć właściwe: 

 

              Chcę, by moje dziecko uczęszczało na lekcje religii 

 

              Nie chcę, by moje dziecko uczęszczało na lekcje religii 

 

 

 

 


