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Jak wypełnić formularz zapisów dziecka do szkoły  

na rok szkolny 2020/2021 
 
Dla każdego dziecka prosimy wypełnić osobny formularz zapisów oraz upoważnienie do 
odbioru dziecka ! 

A. Tożsamość ucznia 
Wszystkie pola formularza należy wypełnić używając polskich znaków diaktrycznych: 

● imię i nazwisko ucznia  
● datę oraz miejsce urodzenia 
● Pełny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nazwą miasta 

B. Dane rodziców/prawnych opiekunów 
Proszę podać imiona i nazwiska wszystkich osób, które prawnie są odpowiedzialne za            

dziecko i zaznaczyć które osoby bez żadnych dodatkowych upoważnień mogą przyprowadzać i            
odbierać dziecko ze szkoły. 

 
Należy wyrazić bądź nie wyrazić zgodę na robienie dziecku zdjęć i ich ewentualnym             

umieszczeniu na stronie szkoły bądź na profilu Facebook.  

C. Dane kontaktowe 

W tej sekcji prosimy o podanie przynajmniej jednego adresu e-mail oraz numeru telefonu,             
które będą wykorzystywane do przesyłania bieżących informacji na temat życia oraz działalności            
szkoły. Bardzo prosimy również o wskazanie jakim językiem dana osoba się posługuje, abyśmy nie              
wysyłali np. Informacji w języku polskim osobom nim się nie posługującym.  

Kontakt podstawowy oraz kontakt dodatkowy w większości wypadków będzie kontaktem do           
obojga rodziców (matki i ojca). 

Kontakt w nagłej potrzebie to kontakt do osoby, z którą będziemy się kontaktować w              
przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami w przypadkach          
nagłych, np. kłopotów zdrowotnych dziecka lub gdy nikt się nie pojawi w szkole aby dziecko odebrać,                
a rodzice na telefony nie odpowiadają. Prosimy nie podawać w tej sekcji ponownie kontaktu do               
osób podanych jako kontakt podstawowy lub dodatkowy.  

 
Szkoła w żadnych przypadku nie przekazuje tych informacji żadnych osobom trzecim           

ani innym organizacjom.  

  

Strona 1 z 2 

 
PolskaSzkolaSheffield @SzkolaPLShef  http://www.polskaszkolasheffield.org.uk 

 



 

 

Polska Szkoła w Sheffield im. gen. Władysława Andersa 
Parkwood Academy, Longley Avenue West, Sheffield, S5 8UL 

Tel. +44 7934 115 799, info@polskaszkolasheffield.org.uk 

 

D. Dodatkowe informacje 
Dodatkowe nie oznacza opcjonalne.  
 
Bardzo prosimy sumiennie wypełnić informacje na temat angielskiej szkoły, do której dziecko            

będzie chodzić od września 2017 roku. 
Bardzo prosimy o poinformowanie o wszelkich istotnych kłopotach zdrowotnych dziecka,          

które mogą zagrażać jego życiu lub dobremu samopoczuciu i szczególnie zwrócić uwagę na             
wszelkiego rodzaju alergie, epilepsję lub cukrzycę. Prosimy nas poinformować w jaki sposób            
powinniśmy zareagować w przypadku wystąpienia określonych symptomów. 

E. Inne oraz ankieta 
Ta sekcja jest również obowiązkowa. 
 
Prosimy o podanie wszelkich informacji, które pomogą nam w ocenie umiejętności dziecka            

oraz lepszemu zrozumieniu dziecka - skąd pochodzi, jak dobrze posługuje się polskim językiem i              
oczekiwań rodziców względem przyszłości edukacji dziecka (pod kątem języka polskiego w           
przyszłości). 

Prosimy również o deklarację w jaki sposób jako rodzice włączycie się w prowadzenie oraz              
zarządzanie naszą szkołą. Szkoła NASZA jest dobrowolną inicjatywą społeczną. Tylko od nas            
rodziców zależy jak szkoła działa i co zrobimy, aby nasze dzieci w głębi ich serc czuły się Polakami.                  
NIKT INNY TEGO ZA NAS NIE ZROBI. 

F. Do użytku wewnętrznego 
Tę stronę prosimy również wydrukować, ale nie wypełniać. 

Upoważnienie do odbioru dziecka 
Prosimy czytelnie wpisać Imię i Nazwisko DZIECKA w pole na samej górze formularza             

używając polskich znaków diaktrycznych. 
W tabeli poniżej prosimy podać czytelnie imiona i nazwiska osób, które upoważniają Państwo             

do odbioru dziecka w Waszym imieniu. Prosimy nie podawać tutaj danych rodziców lub prawnych              
opiekunów już wskazanych w sekcji B. Numer telefonu oraz hasło mogą zostać użyte w razie               
potrzeby do zweryfikowania tożsamości danej osoby. 
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