ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY
PROWADZONEJ PRZY PMK-OFFENBACH
W RAMACH PARAFIALNEGO
STOWARZYSZENIA MISERICORDIA e.V.
NA ROK SZKOLNY 2022/23

Ja niżej podpisany(a) zgłaszam moje dziecko na zajęcia szkolne
1. Nazwisko dziecka .....................................................................................
2. Imię (imiona) ............................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ...........................................................................
4. Wiek .............................................. klasa: ................................................
(do jakiej uczęszcza w szkole niemieckiej)

5. Adres do korespondencji:
Kod (PLZ) ........................... Miejscowość ...................................................
ul. .............................................................................. nr domu .....................
Tel. ................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................
6. Dziecko uczestniczy w zajęciach z religii w naszej Misji (właściwe zaznaczyć)
tak

nie

Data i czytelny podpis rodzica ......................................................................

* Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami
** Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć podpisany załącznik nr 1

Załącznik nr 1 (do oddania wraz ze zgłoszeniem)

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW
.......................................................................................................
imię i nazwisko rodzica
.......................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

I Przywożenie i odbiór dzieci ze szkoły
Zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do szkoły i osobiście odebrać je po zakończeniu zajęć
szkolnych. W razie niedyspozycji zobowiązuję się upoważnić do odbioru dziecka na piśmie inną
osobę dorosłą (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu). Jestem świadom, że ponoszę
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym. Poniżej podaję numer
telefonu, pod którym będę osiągalny/a podczas trwania zajęć szkolnych.
Tel.:

………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………….

II Przestrzeganie Regulaminu szkoły
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem szkoły i zobowiązuję się do jego
przestrzegania. Ponadto zobowiązuję się zapoznać moje dziecko z regulaminem szkoły.

III Opłaty (czesne)
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez
zarząd stowarzyszenia Misericordia e.V. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że nieuiszczenie
czesnego w terminie skutkuje niedopuszczeniem dziecka do zajęć szkolnych.

IV Dane osobowe
Dane osobowe będą przechowywane w bazie stowarzyszenia Misericordia e.V. przy Polskiej
Misji Katolickiej w Offenbach i nie będą udostępniane osobom trzecim. Jednocześnie swoim
podpisem wyrażam zgodę na otrzymywanie zbiorowej wewnętrznej szkolnej korespondencji emailowej na wyżej podany adres.
Offenbach, ..…………………
data

……………………………………………
czytelny podpis

Wyrażam zgodę na upublicznia wizerunku niepełnoletniego dziecka w celach
niekomercyjnych poprzez materiały o charakterze upowszechniającym i promującym
Szkołę Języka Polskiego i Kultury Polskiej oraz działalność statutową Polskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego Misericordia e.V.
Offenbach, ..…………………
data
* Proszę wypełnić czytelnie!

……………………………………………
czytelny podpis

