Polska Szkoła im. Orła Białego
Orzel Bialy Polish School
1100 W. Higgins Rd, Hoffman Estates, IL 60169
www.OrzelBialy.org / Cell: (224) 716‐3872 / E‐mail: info@OrzelBialy.org

Rok Szkolny / School Year 2022 / 2023

Formularz Rejestracyjny / Registration Form

Informacje Ogólne/General Information
Imię i Nazwisko Matki / Mother's Name

Telefon. komórkowy
/ Cell. Phone

Imię i Nazwisko Ojca / Father's Name

Telefon. komórkowy
/ Cell. Phone

Adres / Address

Miasto / City

E‐mail

Poprzednia Polska Szkoła / Previous Polish School Attended

Kod / Zip Code

Informacje Ucznia/ Student's Information
Data i Miejsce Urodzenia
/ Student's Date and Place of Birth

Imię i Nazwisko Ucznia/Student's Name

Klasa
Class

Religia
/ Religion

Alergia/Alergy

1
2
3
4
5
Prawa rodzicielskie/Parent's rights
Matka/Mother (
Uwagi/Comments

)Y

(

) N

Ojciec/Father (

)Y

(

) N

Opiekun/Guardian (

)Y

(

) N

Palenie papierosów na terenie szkoły jest surowo zabronione. Odpowiedzialność za zniszczenia i szkody wyrządzone przez ucznia, na terenie szkoły, ponosi jego prawny opiekun. Rejestrując
dziecko wystarczy wpłacić zadatek w wysokości $100 i $50 depozyt za dyżur. Termin uregulowania wszystkich opłat mija w ostatnią sobotę września. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w
kalendarzu szkolnym.
Zgadzam sie na umieszczenie zdjęć dziecka na stronie internetowej szkoły oraz w innych szkolnych galeriach zdjęć. Jako prawny opiekun zatwierdzam swoim podpisem wiarygodność powyższych
informacji jak rownież poinformuję Administrację Szkoły o wszelkich zmianach. Zobowiązuję się również do uiszczenia pełnej opłaty za bieżący rok szkolny w terminie.
Smoking on school ground and use of tobacco products is prohibited. Legal guardian will be charged for any student damages. To register your child, a deposit of $100 and $50 recess security
deposit is required. The deadline for tuition is the last Saturday of September.
I agree to the publishing of my child/children's pictures on the school web site or any school picture's gallery. All personal information entered by my as a legal guardian is accurate and current. I
also agree to pay whole amount of tuition for current school year in deadline.

Data / Date

Pokrewieństwo / Relationship

Podpis / Signature

Do użytku biurowego / Office use only
Cena / Price

Zapłacono / Paid

Opłata za szkołe / Tuition

Gotówka / Cash

Dodatek przedszkolny / Preschool fee

1

Religia / Religion

2

Zastaw za dyżur / Recess security deposit

3

Razem / Total

Czek / Check

Razem / Total

Data / Date

Kto
Zareje‐
strował

