
Polska Szkoła Sobotnia im. Powstańców Listopadowych w Portsmouth 

 
The Portsmouth Academy, St Mary’s Road, Portsmouth, Hampshire, PO1 5PF 

www.polskaszkolaportsmouth.co.uk 

 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 

 
DANE OSOBOWE UCZNIA 

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA KLASA 

 
 
 

   

 
ADRES UCZNIA 

ADRES: 
 
 
 

TELEFON DOMOWY 

 

 
DODATKOWE DANE O UCZNIU 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 
ANGIELSKIEJ oraz KLASA 

 

LEKARZ, NAZWA I ADRES 
PRZYCHODNI 

 

UWAGI DODATKOWE 
(wskazania medyczne, alergie, itp) 

 

Czy dziecko posiada orzeczenie o 
potrzebie kształcecnia 
specjalnego? (SEN) 

 

 

 
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW - PIERWSZY KONTAKT 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

ADRES (jeżeli inny od adresu 
dziecka) 

 

TELEFON 
 

 

E-MAIL (używany tylko do 
komunikacji szkolnej) 

 

 
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW - DRUGI KONTAKT 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

ADRES (jeżeli inny od adresu 
dziecka) 

 

TELEFON 
 

 

E-MAIL (używany tylko do 
komunikacji szkolnej) 

 

 
 

http://www.polskaszkolaportsmouth.co.uk/


DEKLARACJA RODZICA 
 

 
1. Podpisując formularz rodzice/opiekunowie zobowiązują się przestrzegać Regulaminu 

Szkoły oraz akceptuję zasady zawarte w Statusie Szkoły. 
 

2. Podpisując formularz zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za zajęcia lekcyjne 
na które będzie uczęszczał/a mój syn/córka ................................................. (wpłaty 
dokonam bezpośrednio na konto bankowe szkoły w wyznaczonym terminie) 

 
3. Zobowiązuję się powiadomić dyrekcję drogą pisemną w przypadku rezygnacji ze szkoły. 

 
4. Zobowiązuję się do powiadomienia szkoły o zmianie danych kontaktowych. 

 
5. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania mojego dziecka na zajęcia (9:55) oraz 

odbierania go po zakończeniu zajęć 10:00. W przypadku nie możliwości osobistego odbioru 
dziecka zobowiązuję się o fakcie tym powiadomić wcześniej nauczyciela oraz wystawić 
pisemne upoważnienie osobie odbierającej moje dziecko ze szkoły. 

 
 
 

.....................................................             …........................................................... 

miejscowość, data      podpis rodzica / opiekuna 

 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na otrzymywanie korespondencji 

drogą elektroniczną 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na zamieszczanie danych 

osobowych (imię i nazwisko) zdjęć oraz filmów video z udziałem mojego dziecka na stronie 

internetowej Polskiej Sobotniej Szkoły w Portsmouth, a także użycie powyższych w innych 

publikacjach promujących szkołę.* 

* Polska Sobotnia Szkołą im. Powstańców Listopadowych w Portsmouth umieszcza na swojej stronie 

internetowej zdjęcia z różnych uroczystości szkolnych, jak też wszelkich ciekawych zajęć z udziałem dzieci. 

Mają one służyć celom promocyjnym szkoły oraz pokazywać i informować o sukcesach i postępach uczniów. 

Prawo angielskie wymaga, aby szkoła zwróciła się do rodzica o pisemną zgodę na umieszczenie wizerunku 

zdjęcia dziecka lub informacji o dziecku w formie publicznej jaką jest strona internetowa, ulotka informacyjna o 

szkole, gazetka szkolna itp. 

W trosce o ochronę danych osobowych i wizerunku Państwa dzieci prosimy o wypowiedzenie się powyżej w 

deklaracji.  

Szkoła nie będzie zamieszczała zdjęć z udziałem dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na publikację  

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udział mojego dziecka w 

wycieczkach szkolnych 

 

Ja, niżej podpisany ..................................................................... potwierdzam, że przeczytałem i 
zrozumiałem treść PRIVACY STATMENT oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Polska Sobotnia Szkoła im. Powstańców Listopadowych zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w tym dokumencie. (PRIVACY STATMENT oraz full SCHOOL DATA PROTECTION POLICY można 

znaleść na stornie internetowej szkoły pod adresem: www.polskaszkolaportsmouth.co.uk) 

 
 

.....................................................            …........................................................... 

miejscowość, data      podpis rodzica / opiekuna 

www.polskaszkolaportsmouth.co.uk

