K WESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA UCZNIA DO
P OLSKIEJ S ZKOŁY W A BERDEEN
1. Imię i nazwisko ucznia .....................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................
3. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy ....................................................................
5. Nr telefonu: domowego ....................................................................................................................................
komórkowego ............................................................................................................................
6. Adres e-mail ..........................................................................................................................................................
7. Klasa szkoły ukończonej w Polsce ...............................................................................................................
8. Klasa w obecnej szkole......................................................................................................................................
9. Nazwa obecnej szkoły ......................................................................................................................................
10. Proszę zaznaczyć czy uczeń będzie uczęszczać na dodatkowy przedmiot:
 Religia (obejmuje przygotowania do I Komunii oraz do Bierzmowania)
TAK

NIE

11. Czy dziecko jest astmatykiem?
TAK

NIE

12. Czy dziecko jest alergikiem?
TAK

NIE

Jeśli tak to na co jest uczulone? .................................................................................................
13. Czy poza astmą lub alergią są inne czynniki zdrowotne, które mogą wpływać na udział
dziecka w zajęciach ruchowych ?
TAK

NIE

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................................
14. Czy dziecko regularnie przyjmuje leki, które mogą wpływać na samopoczucie dziecka?
TAK

NIE

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................................

15. Czy u dziecka stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową (ADHD / trudności z
koncentracją) ?
TAK

NIE

16. W trakcie roku szkolnego będą organizowane przez szkołę wycieczki. W takich
wypadkach wymagana jest zgoda rodziców. Dziecko nie będzie mogło brać udziału w
wycieczkach bez Państwa zgody.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach
organizowanych przez Polską Słoneczną Szkołę w Aberdeen.
TAK

NIE

17. Konkursy oraz zajęcia organizowane przez Polską Słoneczną Szkołę w Aberdeen mogą
wzbudzać zainteresowanie prasy. Ponadto chcielibyśmy wykorzystywać zdjęcia dzieci
uczących się w szkole w materiałach informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.
Proszę określić swoje stanowisko w tej sprawie poprzez zakreślenie odpowiedniego pola.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka w materiałach promocyjnych szkoły
oraz mediach.**
TAK

NIE

**Proszę

zauważyć, że pracownicy szkoły mogą ograniczyć dostęp dziennikarzy do dzieci
tylko na terenie Szkoły. Pracownicy szkoły nie mają wpływu na zdjęcia zrobione poza
terenem szkoły oraz w miejscach publicznych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych
Osobowych na terenie UK.

Data……………………………………………………..

Podpis rodziców ………………………............
(opiekunów)

