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   karta rejestracyjna  2020/2021        POWYŻSZE INFORMACJE SĄ PRZECHOWANE ZGODNIE Z DATA PROTECTION ACT 2018 (ochrona aktuanych danych) 

Ruch Oświatowo-Kulturalny 

Polish Educational and Cultural Movement 

KARTA REJESTRACYJNA 2020/2021 Registration Form 
prosimy o wyraźne wypełnienie drukowanymi literami please use block capitals 

 

Dziecko Child 
 
imię name nazwisko surname miejsce urodzenia place of birth data urodzenia date of birth klasa class 

     

 

 

 

informacje dodatkowe (problemy zdrowotne itp.) additional information (health problems etc.) 

 

 

Rodzice/Opiekunowie Parents/guardians 

 

 

Deklaracja Declaration 

 
Oświadczam że zapoznałem/am się z celami i zasadami 
działalności Polskiej szkoły, Kodeksem Ucznia i Statutem 
Szkoły i postaram się  żeby moje  dziecko uczęszczało 
regularnie. Podpisując akceptuję treść regulaminów. 
 
Podejmuję się uregulowaniem należnych opłat szkolnych 
w terminie do 2 tygodni po rozpoczęciu semestru i 
rozumię że niezapłacenie w tym terminie pociągnie za 
sobą karę £30. Rozumię że dzieci, których rodzice będą 
zalegać z opłatami za szkołę będą zawieszone w 
czynnościach i ewentualnie skreślone z listy uczniów. 
 
Podpisując deklarację wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną i na zamieszczanie 
oficjalnych zdjęć oraz filmów video z udziałem mojego 
dziecka na portalach społecznościowych.  
 
 
 

 I, the undersigned, confirm that I understand and accept the 
aims and principles of the Polish school, Pupil Rules and 
Regulations and the Schools Governing document and agree to 
ensure that my child attends regularly.  
 
I agree to pay school  fees within 2 weeks of the start of 
each term and understand that failure to do so will incur a 
penalty of £30. I also understand that in the event of 
persistent failure to pay on time the Governing Body 
reserve the right to exclude the child from the school. 
 
I agree to receiving school correspondence via electronic 
mail and the inclusion of official photographs or video clips 
taken during various school events, which may include my 
child, to be placed on social media.  
 
 
 
 
    

Podpis rodzica lub opiekuna/Signature of Parent/Guardian 

 

Data/Date 

 

   
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 1 name of parent/guardian 1 imię i nazwisko rodzica/opiekuna 2 name of parent/guardian 2 

  

  

  
  

    
adres address kod pocztowy postcode adres (jeżeli inny) address (if different) kod pocztowy postcode 

    
telefon domowy home telephone telefon komórkowy mobile telephone telefon domowy home telephone telefon komórkowy mobile telephone 

  
adres email email address adres email email address 

  
telefon na kontakt  w nagłej potrzebie emergency telephone and contact   


