Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz Polish School

FORMULARZ REJESTRACYNY – ROK SZKOLNY 2022/2023
Registration Form

School Year

Wypełnić drukowanymi literami (Please Print)
1. Ojciec (opiekun prawny) _________________________________________ (______) __________-_________
Father (Legal Guardian)

Nazwisko (Last name)

2. Matka (opiekunka)
Mother (Legal Guardian)

Imię (First name)

Telefon komórkowy (Cell phone)

__________________________________________ (______) __________-_________
Nazwisko (Last name)

Imię (First name)

Telefon komórkowy (Cell phone)

3. Adres _______________________________ ________________________________ ______ ____________
Address

Ulica (Street)

Miasto (City)

Stan (State)

Kod (Zip Code)

4. Telefon domowy (______) __________-_________
Phone number

5. E-mail _____________________________________________________________________________________
6. Problemy zdrowotne dziecka __________________________________________________________________
Health issues

Nazwisko Ucznia
(Student’s last name)

Imię Ucznia
(Student’s first name)

Data Urodzenia
(Date of Birth)
MM/DD/YYYY

Miejsce urodzenia
(City)

Klasa w roku
2022/23
(Class of
2022/23)

Religia-Klasa
(Religion)
2022/23

Do szkoły mogą uczęszczać osoby wszystkich narodowości i ras. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne opuszczanie budynku szkoły przez ucznia. Uczeń ponosi wszelkie
koszta finansowe za zniszczenia i szkody wyrządzone na terenie szkoły. Aby zajerestrować dziecko do szkoły musi być wpłacone minimum $200.00 od rodziny. W przypadku rezygnacji
ze szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego potrącamy $50.00; po 30 listopada nie ma zwrotów. Ostateczny termin dopłat upływa 30 listopada, po tej dacie doliczana będzie kara w
wysokości $30.00 od rodziny za każdy rozpoczęty miesiąc. Za każdy zwrócony czek z banku pobierana będzie opłata w wysokości $35.00.
Everyone is welcome to attend the polish school regardless of their race, national origin, religion and disability. School does not take any responsibility for a student who leaves the
building without teachers’ permission. Students, individuals or groups who damage or vandalize school property will be responsible for its repair and/or replacement. In order to
register child/children for a school year, parent(s) must pay a minimum of $200.00. If the student resigns before the school year, a $50.00 resignation fee will be charged to the student
and there will be no refund after November 30. The final date for last payment will be on November 30, after that date, the penalty of $30.00 per family will be added for every
following month. There will be penalty of $35.00 for every check that has non-sufficient funds.
_____(inicjały) Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć szkolnych i wycieczek, które mogą być wykorzystane na potrzeby szkoły (np. Strona internetowa, Facebook ).
(I GRANT/DO NOT GRANT permission for a photo/image that includes this student(s) without any other personal identifiers to be published on the school Internet site).

_______________________________________
Podpis rodzica/opiekuna (Parent/Guardian Signature)

________ / ________ / ________
Data (Date)

