POLSKA SZKOŁA IM.SW. JADWIGI KRÓLOWEJ; 58-15 CATALPA AVE; RIDGEWOOD, N.Y. 11385

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA (emergency card)

ROK SZKOLNY 2020/21

PROSZE WYPELNIĆ WSZYSTKIE INFORMACJE, czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI

INFORMACJE O UCZNIU:
Nazwisko: _____________________________________ Imię: ________________________ Klasa w polskiej szkole_____
data urodzenia: dzień _________ miesiąc(słownie) ____________________________rok___________
miejsce urodzenia:_______________________________________ kraj________________________
adres: (nr domu, ulica) ______________________________________miasto __________________NY, zip code__________
nazwa i numer szkoły amer. do której uczęszcza w tygodniu: ________________________ klasa w amer. szkole__________
Pierwszy numer telefonu w przypadku emergency, pod który należy zadzwonić: ________________________
nazwisko, imię matki ________________________________nr tel. kom ________________________________
nazwisko, imię ojca

________________________________ nr tel. kom _________________________________

rodzice: e-mail adres: _______________________________________/ ______________________________________
rodzeństwo w polskiej szkole: 1. ________________kl.______; 2. _____________ kl._____; 3. _______________kl._____

WAŻNE INFORMACJE O UCZNIU:
stan zdrowia dziecka (alergie, choroby) _____________________________________________________________________
zainteresowania: _______________________________________________________________________________________
order of protection: tak / nie

-

kto___________________________________ do kiedy__________________________

inne ważne informacje o dziecku, o których szkoła powinna być powiadomiona: ___________________________
____________________________________________________________________________________________

UPOWAŻNIENIA – proszę wypełnić jedno odpowiednie
A. DO ODBIORU DZIECI z klas 0 – 5- tylko dla uczniów, którzy NIE ukończyli 12 lat - upoważnienie
wypełniają rodzice dla innych osób odbierających dziecko/ci ze szkoły, jeśli rodzice nie mogą tego uczynić.
Nazwisko, imię

Stopień pokrewieństwa

Nr telefonu

B. UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO POWROTU ZE SZKOŁY dla ucznia - wypełniają rodzice
tylko dla klas 6-11, dla uczniów, którzy ukończyli 12 lat. Rodzic niewyrażający zgody -proszę przekreślić
poniższe i wypełnić powyższą część A.
ZAŚWIADCZAM, że moje dziecko (nazwisko, imię ucznia/kl.)
______________________________________ zachowuje się odpowiedzialnie w ruchu ulicznym.
WYRAŻAM ZGODĘ, aby wracał/la samodzielnie do domu z Polskiej Szkoły w roku szkolnym 2020/21.
Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko od momentu zakończenia zajęć.
Podpis rodziców - _______________________________________ Data ___________________

ZAMÓWIENIE KSIĄŻEK:
Czy uczeń/nica potrzebuje podręcznik do języka polskiego? (zakreślić) TAK
NIE
Pozostałe książki tj.: ćwiczenia do j. polskiego, historia i geografia są książkami z ćwiczeniami do wypełniania –
są obowiązkowe do kupienia.
Uwagi______________________________________________________________________________________

