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Formularz zgłoszeniowy dziecka/ucznia
AANMELDFORMULIER VOOR KIND/LEERLING

Dane osobowe opiekunowie (ojciec / matka / opiekun)
Persoonlijke gegevens verzorgers (vader/moeder/ verzorger)

kontakt
finanse
verantwoordelijk
voor financiële
kosten en
aangelegenheden

kontakt
bieżące
verantwoordelijk
voor contact in
actuele zaken
met betrekking
tot de school

imię

nazwisko

naam

achternaam

relacja dziecko opiekun (ojciec,
matka, opiekun)

język ojczysty
wykształcenie / moedertaal
opleiding

numer telefonu
mobiel nummer

e-mail

relatie tot het kind:
vader/moeder/verzorger

Dane osobowe dziecka/ucznia
Persoonlijke gegevens kind/leerling

LP
imię

nazwisko

data urodzenia /

naam

achternaam

gebortedatum

miejsce
urodzenia
geboorteplaats

kraj urodzenia

płeć

geborteland

geslacht

obywatelstwo/
narodowość
nationaliteit

grupa szkoła NL
w momencie zapisu
groep NL school

1

2

3

Choroby (np. alergie, cukrzyca), niepełnosprawność, problemy logopedyczne (np. dysleksja), problemy zachowania (np. ADHD) dziecka / ucznia
Aanvullende informatie over de leerling: ziektes (bijv. allergie, diabetes), handicap, logopedische probleem (bijv. dyslexie), gedragsstoornis (bijv. ADHD) kind/leerling
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ZAJĘCIA DODATKOWE w bloku POLSKA PLUS – zaznacz wybór:
Extra activiteiten in het blok POLSKA PLUS – kruis je keuzen aan:

LP NAZWA ZAJĘĆ
1 WARSZTATY PLASTYCZNE

CZAS ZAJĘĆ
13:30 – 14:30

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 7.

13:30 – 14:30

Zajęcia przeznaczone szczególnie dla dzieci
młodszych w wielu od 3 do 6 lat.

13:00 – 13:30

Katecheza przeznaczona dla dzieci młodszych,
które nie przystąpiły jeszcze do I Komunii.

13:00 – 13:30

Katecheza dla dzieci starszych, które przystąpiły
już do I Komunii.

IMIONA DZECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA

Kunst

2

LOGORYTMIKA
Logopedie met muziek

3

KATECHEZA PRZEDKOMUNIJNA
Katechese voor de Eerst Communie

4

KATECHEZA POKOMUNIJNA
Katechese naar de Eerst Communie

ADRESY:

ADRES ZAMIESZKANIA
Adres

ADRES DO FAKTURY
Factuuradres

ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

MIASTO

PAŃSTWO

straat

nummer

postcode

stad

land
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OŚWIADCZENIA I ZGODY
⃝ Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się i zgadzam się z Regulaminem Fundacji Polska Szkoła w Tilburgu.
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen en akkoord ben met het Reglement van de Stichting Polska Szkoła w Tilburgu.

Wyrażam zgodę na:
Ik ben ermee akkoord dat:

⃝ fotografowanie dziecka podczas zajęć, imprez okolicznościowych oraz wycieczek szkolnych oraz na to, ze fotografie te mogą być wykorzystywane
przez Szkołę do działań promocyjnych fundacji;
mijn kind tijdens de lessen, feesten en schoolreisjes gefotografeerd kan worden, en dat deze foto’s gebruikt kunnen worden voor promotieactiviteiten van de stichting;

⃝ przekazanie swojego adresu, numeru telefonu oraz adresu mailowego członkom Zarządu, personelowi dydaktycznemu oraz Radzie Rodziców, w
celu umożliwienia wzajemnych kontaktów;
mijn naam en adres, telefoonnummer en mailadres aan de bestuursleden, Onderwijzend personeel en de Raad van Ouders worden doorgegeven, om zo eenvoudig contact tussen iedereen tot stand te brengen;

⃝ przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 O Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883);
mijn persoonsgegevens worden verwerkt voor de aanwerving (in overeenstemming met de wet gedateerd 29 augustus 1997 Bescherming Persoonsgegevens Dz.U. Nr 133 poz. 883).

•

ewentualny sprzeciw musi zostać pisemnie zgłoszony Zarządowi Fundacji.
Tenzij ik het bestuur tijdig schriftelijk mijn bezwaren daartegen meldt.

Opiekun 1
Verzorger 1

Data………………………………………..…

Miejsce ………………………………………………

Podpis ……………………………………………

Datum

Plaats

Handtekening

Opiekun 2
Verzorger 2

Data…………………………………………

Miejsce ………………………………………………

Podpis ……………………………………………

Datum

Plaats

Handtekening

