
Formularz A

Karta Rejestracyjna A 2018/19 www.polskaszkolanewmalden.org.uk

wypełnia 
administracja Data przyjęcia: Numer: 

..... x £ 20
Łącznie/Total:                        

.......................

I Półroczna 
opłata

1st Biannual fee

II Półroczna opłata
2nd Biannual fee

£170 £170

£145 £145

£95 £95

adres address *

gmina borough gmina borough

Klasa                        Year

Klasa                        Year

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 1  Name of parent/guardian 1

kod pocztowy postcode

Uwagi / Notes* * Wypełnia administracja / Completed by administration

adres e-mail e-mail address

telefon domowy home telephone

COPERNICUS
Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden
Nicolaus Copernicus Polish Saturday School New Malden

1

kontakt w nagłej potrzebie - osoba trzecia (imię, nazwisko, związek z dzieckiem, numer telefonu) 
emergency telephone and contact (name, relationship to the child, mobile)

kontakt w nagłej potrzebie - osoba trzecia (imię, nazwisko, związek z dzieckiem, numer telefonu) 
emergency telephone and contact (name, relationship to the child, mobile)

Dzieci / Children

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 2  Name of parent/guardian 2

Rodzice lub opiekunowie / Parents or guardians
Wymagane są minimum dwie formy kontaktu od osoby (telefon, email, itp.).  / A minimum of two types of contact per person are required

telefon domowy home telephone

adres e-mail e-mail address

3

* nie wypełniaj jeśli ten sam / leave blank if the same 

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami.  / Please fill in the form clearly and use capital letters.
Wypełnienie i przedłożenie formularza wraz z opłatą nie gwarantuje miejsca dla dziecka w szkole. Oferty miejsca będą przyznawane po zakończeniu 
zapisów. / Completion and submission of this form with payment does not constitute acceptance at the school. Places will be allocated after the enrollment 
day.

Karta Rejestracyjna 2018/2019 Registration Form 2018/2019

telefon komórkowy mobile telephone

2

adres address

telefon komórkowy  mobile telephone

nazwa szkoły angielskiej, do której dziecko będzie uczęszczało w 2018/19
Name of English school the child will be attending in 2018/19

NOWI UCZNIOWIE: obowiązuje jednorazowa, niezwracalna opłata administracyjna w wysokości £20 od każdego nowego dziecka. 
NEW STUDENTS: A non-refundable administration fee of £20 per new child is charged.

kod pocztowy postcode

gmina
borough

opłata admin.; czesne; ID dziecko; ID rodzic; adres; rodzeństwo; DBS

kod pocztowy
postcode

nazwa szkoły polskiej, do której dziecko/dzieci wcześniej uczęszczało/y
Name of Polish school the child/ren attended in the past

Okres nauki w polskiej szkole                                                                                                    Length of 
time at the Polish school

Miejsce urodzenia      
Place of birth

Nazwisko Dziecka
Child's Surname

Imię Dziecka
Child's Forename

Data urodzenia
Date of birth



Formularz A

Karta Rejestracyjna A 2018/19 www.polskaszkolanewmalden.org.uk

□

□

□

Data / Date

3 Rodzice/Opiekunowie każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 3 dyżurów w roku szkolnym. W przypadku niewypełnienia dyżuru pobierana będzie opłata w wysokości £50 przed 
następnymi zajęciami u kierownika dyżurów gotówką (£30 - koszt zastępstwa i £20 na poczet szkoły). Parents/Guardians are required to fulfil 3 school duties during the school year. There 
will be a fee of £50 for each unfulfilled duty to be paid at the school in cash before the start of class next Saturday (£30 - the cost of replacement and £20 for the school).

Rezygnacje i dyżury /  Resignations and duties

Podpis rodzica/opiekuna / Signature of parent/guardianCzytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna   / Print name of parent/guardian:

2

Czy dziecko posiada Special Educational Needs statement lub EHCP? (niepotrzebne skreślić) Has your child got SEN statment or EHCP?

W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i adekwatnej opieki podczas zajęćszkolnych, wymaganajest od Rodziców/Opiekunów informacja dotycząca potrzeb dziecka.
Prosimy zaznaczyć poniżej: 
In order to ensure children's safety and adequate care during school times, Parents/Guardians are required to provide information regarding child's special needs. Please
provide details below:

Zdrowotne np. astma, alergie, dietetyczne  Health related eg. asthma, allergies, dietary

Emocjonalne np. nadpobudliwość, ASD Behavioural eg. hyperactivity, ASD

Edukacyjne np. dyslekcja,dysgrafia  Educational eg. dyslexia, dysgraphia

2 W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 15 sierpnia 2018 lub z nauki w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego szkoła nie dokonuje zwrotu czesnego. Should the parents decline 
offered place after 15th August 2018 or after the start of the school year no refund will be offered.

Potrzeby specjalne i/lub niepełnosprawność dziecka /   Special needs and/or the child's disability

Prosimy podać szczegóły   Please give details

Polska Sobotnia Szkoła oferuje naukę uzupełniającą dlatego uczęszczanie do szkoły jest dobrowolne, jednakże wymagana jestregularna frekfencja.Rodzice/Opiekunowieuczniów,którzy
otrzymają miejsce w danym roku szkolnym przyjmują na siebiei swoje dziecko obowiązek przestrzegania przepisówszkolnych (dostępne na szkolnejstronie internetowejlub uSekretarza
Szkoły). PolishSaturdaySchoolprovidessupplementaryeducationandtherefore isnot a compulsoryschool,however regularattendanceis required.Parents/Guardians of students whoreceive
a placeintheschoolyear automaticallybecomemembers of theParents Associationandtake onyourself andtheirchildresponsibilitytocomplywithschoolregulations(copiesavailable onthe
school website or on request from school Secretary).

Ja niżej podpisany/a zapoznałem/am się wraz z moim dzieckiem/dziećmi z treścią Kodeksu Ucznia, oraz regulaminami: 
  - szkolnym, 
  - bezpieczeństwa dzieci, 
  - obowiązków rodziców, 
  - nagród i kar 
jak i z zasadami i celami działalności Polskiej Szkoły. Akceptuję ich zawartość i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz do uiszczenia należnych opłat w wyznaczonych terminach.
Rozumiem,że jestemrównieżodpowiedzialny/aza dopełnienieobowiązku regularnegouczęszczania do szkoły przez moje dziecko/dzieci,wspierania w nauce i przygotowaniu do lekcjioraz
odrabiania pracy domowej. Zobowiązuję się do wykonania trzech dyżurów na rodzinę na rok szkolny, uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wywiadówce. Ze względu na wymóg
dyżurow deklaruję, że nie mam legalnych przeciwwskazań do pracy z dziećmi.                                                                                                                                                            
I, the undersigned, and my child(ren) have read the Pupil’s Code and following regulations: 
  - School Regulations,
  - Child Protection and Safeguarding Regualations,
  - Parents' Duties Regulations,
  - Rewards Regulations
andunderstoodtheprinciplesandaimsof thePolishSchool.I accept their contentand agree to complywiththemand undertake to pay the schoolfees bythe specifieddates. Iwill ensure my
child/ren's regular school attendance, support them withtheir learning and preparation for classes and completionof homework. Iwill completethree dutiesper schoolyear, attendAnnual
General Meeting (AGM) and parents' evening. For the purpose of school duties, I declare that I have no legal restrictions to work with children.

Deklaracja / Declaration

Pomoc Szkole / Helping the School                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nasza Szkoła nie może funkcjonować bez aktywnej pomocy rodziców. Proszę zaznaczyć w jaki sposób będą Państwo pomagać szkole, np: zdobywanie funduszy, reprezentanci klas, 
wolontariusz, festyn szkolny, kiermasze, księgowość, administracja, informatyka, biuletyn szkolny, inne (prosimy wpisać poniżej): 
Our school can’t function without the active involvement of the parents. Please select how you will help the school, for example: fundraising, class representatives, volunteer, school fair, cake 
sales, accounting, administration, IT, school newsletter, other (please enter below):

Lista rezerwowa / Waiting List                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
W przypadku nieprzyjęcia dziecka/dzieci do szkoły spowodowanego brakiem miejsc, dane dziecka/dzieci mogą być umieszczone na liście rezerwowej, aktualnej tylko w bieżącym roku 
szkolnym.        
Should no place be available for your child(ren) at the beginning of the school year, the child(ren)’s details can be placed on a waiting list, which is valid for the current school year only. 

1 1 W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy powiadomić dyrekcję szkoły do 15 sierpnia 2018 pisemnie na adres e-mailowy: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk. 
Czesne zostanie zwrócone z potrąceniem niezwracalnej opłaty administracyjnej w wysokości £20 od każdego nowego dziecka. In case of resignation of the allocated space before 15th 
August 2018 Parent/Guardian is required to notify the School in writing by e-mailing: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk. School fees will be returned. The £20 per child 
administration fee will not be refunded.

Czy dziecko jest niepełnosprawne lub ma specjalne potrzeby? (niepotrzebne skreślić) Is your child disabled or has special needs? □ TAK / YES □ NIE / NO

□ TAK / YES □ NIE / NO


