Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Liverpoolu
Adres: Aviemore Road, L13 3BB Liverpool
Dyrektor szkoły: Alexandra Mrozik, Tel.: +44 779 211 0391
Email: info@polskaszkolawliverpool.org.uk
www.polskaszkolawliverpool.org.uk
www.facebook.com/polskasobotniaszkolawliverpool

______________________________________________________________________
FORMULARZ OSOBOWY UCZNIA
DANE DZIECKA
Imię i nazwisko _____________________________________________________________________________________
Data urodzenia _______________________________

Miejsce urodzenia _____________________________________

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica i nr domu__________________________________________________________ Kod pocztowy _________________
Miejscowość ______________________________________________________
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1.

Imię i nazwisko matki/opiekuna _________________________________________________________________________

Nr tel. domowego _________________________________ Nr komórki ________________________________________________
Email
2.

Imię i nazwisko ojca/opiekuna __________________________________________________________________________

Nr tel. domowego _________________________________ Nr komórki ________________________________________________
Email
3.

Dodatkowy kontakt telefoniczny w nagłym wypadku (w przypadku, gdy rodzice/opiekuni są nieosiągalni)

Imię i nazwisko __________________________________________________ Nr tel. __________________

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Choroby, alergie, stale przyjmowane leki __________________________________________________________________________
Nazwa przychodni GP __________________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje o dziecku (co lubi, czym się interesuje itp.), specjalne potrzeby związane z nauką (np. dysleksja) i inne
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Nazwa szkoły angielskiej, klasa __________________________________________________________________________________
Dotychczasowa edukacja w j. polskim (np. ukończona 1 kl. szkoły podst.) ________________________________________________
Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza obecnie do naszej szkoły? (imię, nazwisko, klasa)________________________________________

________________________________________________________________________________________

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Liverpoolu
Adres: Aviemore Road, L13 3BB Liverpool
Dyrektor szkoły: Alexandra Mrozik, Tel.: +44 779 211 0391
Email: info@polskaszkolawliverpool.org.uk
www.polskaszkolawliverpool.org.uk
www.facebook.com/polskasobotniaszkolawliverpool

______________________________________________________________________





Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polską Szkołę im. Jana Pawła II w Liverpoolu w
celach związanych z działalnością szkoły:
kontaktowania się w sprawach szkolnych (telefonicznie lub przesyłania szkolnych informacji na adresy e-mail
podane powyżej w formularzu kontaktowym),
ogłaszania wyników konkursów (np. podawania laureatów konkursów, autorów wyróżnionych prac itp.),
prowadzenia ewidencji postępów w nauce.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka przez Polską Szkołę im. Jana Pawła II w Liverpoolu na
szkolnej stronie internetowej/szkolnym profilu na Facebooku lub innych publikacjach związanych z działalnością i
promocją szkoły.
Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć na których wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie
czy publiczna impreza.
Jednocześnie informujemy, że publikowane zdjęcia/filmy nie będą oznaczane danymi osób na nich widniejących bez
uzyskania uprzedniej zgody rodziców.
Jako rodzic/opiekun przyjmuję do wiadomości, że zrobione przez mnie zdjęcia lub filmy na których widnieją moje
dzieci wraz z innymi uczniami, powinienem zachować do celów prywatnych. Jestem świadomy/a, że publikowanie takich
zdjęć w Internecie (np. na prywatnym profilu na Facebooku) może być złamaniem prawa w przypadku, gdy rodzice dzieci
znajdujących się na takich zdjęciach nie wyrażają zgody na publikację ich wizerunku.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach edukacyjnych, organizowanych przez Polską
Sobotnią Szkołę w Liverpoolu. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła będzie mnie informować o każdej wycieczce z
wyprzedzeniem i mam prawo odmówić zgody na wzięcie w niej udziału mojego dziecka.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
zapisy@polskaszkola.gmail.com
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza szkołę osobom
nieuprawnionym ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
______________________________________________________________________
Jako rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązuję się do:
Dokładnego zapoznania się z Regulaminem szkoły oraz przestrzegania reguł tam zawartych,
Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji,
Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych,
Niezwłocznego podawania informacji o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu
zdrowia dziecka (np. alergie), o których szkoła powinna wiedzieć,
 Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi w emailach oraz zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej (w
Aktualnościach),
 Uczestnictwa w ogłaszanych przez szkołę spotkaniach nauczycieli z rodzicami,
 Stosowania się do wymogów dotyczących parkowania samochodów przez rodziców: zakaz wjazdu na Aviemore Rd –
przyszkolny parking (na lewo od bramy wjazdowej) jest wyłącznie dla personelu szkoły.





