Prosze
dolaczyc dwie
fotografie

ST. JOSEPH'S PRIMARY SCHOOL, MACROOM.
PODANIE O PRZYJECIE NA ROK 2019

Digital photos
accepted

PLEASE PRINT
Imię ucznia

Nazwisko ucznia

Chłopiec

Imię w języku irlandzkim (jeśli dotyczy)

Dziewczyna

Data urodzenia

Narodowośc ucznia

przybycia do
*___________ Rok
Irlandii

PPS ucznia

Panstwo urodzenia/ Pochodzenie etniczne
Ta informacja zostanie przekazana Ministertstu Edukacji
tak
nie

Adres ucznia

Glowny jezyk, ktorym
posluguje sie
uczen

Domowy nurmer stacjonarny
Wyznanie

Inne jezyki

chrztu ucznia
*_____________ Parafia
Prosze dostarczyc swiadectwo chrztu, jesli

Ta informacja zostanie przekazana Ministertstu
Edukacji
tak
nie

uczen nie zostal ochrzczony w Macroom

Tel.:

Imie I nazwisko matki

Imie I nazwisko ojca

Matki adres, jesli inny niz powyzszy

Czy korespondecje posylac na powyzszy adres? Tak

Ojca adres, jesli inny niz powyzszy

Nie

Tel do pracy matki

Czy korespondecje posylac na powyzszy adres? Tak

Nie

Tel do pracy ojca

Tel komorkowy matki

Tel komorkowy ojca

Zawod matki

Zawod ojca
Email

Numer na ktory mamy posylac wiadomosci tekstowe

Z kim mieszka uczen

Nazwa przedszkola/ innej szkoly, do
ktorego uczeszczal uczen

Rodzice

Tylko matka

Tylko ojciec

Inni (prosze wypelnic):
Z kim mamy sie kontaktowac w naglej potrzebie (w przypadku, gdy nie Pokrewienstwo z uczniem
bedzie mozliwy kontakt z rodzicami)

Nr kom.:

1
2
3
Imie i klasa rodzenstwa, jesli uczeszcza do naszej szkoly _________________________________________________________

ZDROWIE
Ucznia lekarz _____________________________telefon_______________Nr karty medycznej______________________

W celu zapewnienia uczniowi najlepszej opieki od pierwszego dnia w szkole, prosze udzielic wyczerpujacych odpowiedzi
na ponizsze pytania. Informacje pozostana tajne.
Czy uczen mial konsultacje z:
(a) Logopeda
(b) Terapia zajeciowa
(c) Psycholog
(d) Pedagog
(e) Inne ________________
Data ostatniej wizyty: ____________________________
Jesli zaznaczyli Panstwo tak, to prosze o kontakt z dyrektorka szkoly. Jesli posiadaja panstwo dokument z
powyzszych spotkan, prosze przekazac kopie dyrektorce.

Czy uczen cierpi na powazna chorobe?__________________________________
Np: alergie, wstrzas anafilaktyczny, zespol Aspergera, astma, ADHD, nadpobudliwosc psychoruchowa, autyzm, porazenie mozgowe,
dyspraksja, padaczka, napady omdlenia, slaby wzrok, zaburzenia mowy lub inne, ktore powinny zostac zgloszone szkole.
Prosze podac szczegoly; ___________________________________________________________

Czy istnieje jakies obciazenie prawne na rodzinie, o ktorym powinna wiedziec szkola? __________
Pozostale informacje: W celu zapenienia uczniowi calosciowej opieki, prosze o informacje na temat istniejacych (jesli
maja miejsce) problemow z nauka, zdrowiem,żałoba w rodzinie, inna kryzysowa sytuacja w rodzinie, itp. Prosze o
kontakt z nauczycielem lub dyrektorka
Czy przysluguje panstwu zasilek?
Family Income Supplement

1.

Rent Subsidy

Lone Parents Allowance

Unemployment Benefit

Other (please specify)

Pragnac zapewnic naszym uczniom jak najlepsza edukacje, moze sie zdazyc iz w ciagu roku
szkolnego zaproponujemy niektorym z nich uczestnictwo w zajeciach odbywajacych sie w malych
grupach. Beda to zajecia tematyczne dotyczace wsparcia w zakresie jezyka angielskiego badz pomocy w
innych przedmiotach badz tez wzmocnienia poczucia wlasnej wartosci.
Prosze zaznaczyc, czy wyrazaja panstwo zgode na udzial ucnia w tych zajeciach.
tak
nie

2. Czy wyrazacie zgode, aby dziecko bralo udzial w wycieczkach szkolnych takich jak spacery, wizyty w
bibliotece itp?
tak
nie
3. Czy wyrazacie zgode na umieszczanie prac dziecka na stronie internetowej

tak

nie

(imiona dzieci nie beda umieszczane)
4. Czy wyracie zgode na umieszczenia dziecka zdjec z zycia szkoly w lokalnych gazetach i czasopismach
tak
nie
Zarzad szkolny nie moze byc pociagniety do odpowiedzialnosci za zdjecia i filmy nakrecone przez
rodzicow na uroczystosciach szkolnych, wycieczkach, koncertach itp.
5. Ja, osoba nizej podpisana, rozumiem iz dana zawarte w tym kwestionariuszu beda przechowywane
przez szkole i moga zostac uzyte przez Zarzad Szkoly w sytuacji wyboru rodzica do zarzadu szkoly.
Jednoczesnie potwierdzam, ze niektore dane moga zostac przekazane do:
Ministertswa Edukacji I nauki (Religijne I kulturowe pochodzenie * )
tak
nie




Instytucji zdrowia medycznego

tak

nie



Szkol, do ktorych uczen zostanie przeniesiony

tak

nie

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, iz informacje podane powyzej sa zgodne z prawda.
Potwierdzam, ze otrzymalem i przeczytalem szkolna broszure, kodeks dyscypliny i regulamin korzystania z
internetu.
Potwierdzam, ze zapisany przeze mnie uczen bedzie podlegal tym kodeksom i regulaminom.
Wyrazam zgode na uczestnicwo dziecka w badaniach przesiewowych przeprowadzanych w szkole.
Niniejszym oswiadczam, ze uczen bedzie w pelni stosowac sie do i przestrzegac wszystkich szkolych
regulaminow w Szkole Podstawowej im. Sw. Jozefa w Macroom.
Podpis rodzica/ legalnego opiekuna
__________________________________________________________Data_________________
Prosze zwrocic ten formularz do dyrektorki szkoly. Prosze dolaczyc swiadectwo urodzenia i swiadectwo chrztu (jesli
uczen zostal ochrzczony poza nasza parafia). Prosze dolaczyc kopie wszelkich dokumentow przebytych badan
specjalistycznych, ktore dotycza rozwoju uczni

