
Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. Stanisława Kostki  w Garfield
PO BOX 47, Garfield, NJ 07026

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Registration Form Rok Szkolny: 2022/23                                     

Nazwisko / Opiekun 
Family name/Guardian’s last name 
Imiona rodziców 
Parent / Guardian’s first name 
Adres 
Address 
Miejscowość 
City 

Kod pocztowy  
Zip code 

Telefon domowy 
Home phone 

Telefon komórkowy  
Mobile phone 

Adres email 
Email address 
Uwagi 
Special notes 
Kontakt dodatkowy 
Emergency contact 

Telefon  
Phone number

Imię i nazwisko ucznia
Student’s first and last name

Data urodzenia 
Date of birth (MM.DD.YYYY)

Miejsce urodzenia
Place of birth

Zapisy do klasy 
Enrolled to grade

Informacje o zdrowiu/alergie
Student’s health information

Podczas uroczystości szkolnych przedstawiciele szkoły robią uczniom zdjęcia, które mogą być publikowane na naszej stronie interne-
towej, w gazetce szkolnej, Facebook szkolny i innych lokalnych publikacjach w celu promocji działalności naszej szkoły. 
   
 o Nie wyrażam zgody na fotografowanie mojego dziecka. 
   o Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem zapisów. 
   o Potwierdzam, że szkoła nie ponosi finansowej odpowiedzialności za koszty leczenia w razie wypadku na terenie szkoły.

_Non-Discrimination Policy Statement: It is the policy of Polish Educational-Cultural Organization of Garfield, Inc. to provide services to 
all persons without regard to race, color, national origin, religion, sex, age, or disability. No person shall be excluded from participation in, or 
be denied the benefits of, any service; or be subjected to discrimination because of race, color, national origin, religion, sex, age, or disability

Podpis rodzica / opiekuna Data

Ilość dzieci
No.of students

Zapisy od 21 maja
If enrolled from May 21st 2022

Depozyt (na konto opłaty) za rok 
szkolny 2022/23 Deposit / bezzwrotny!

Opłata za nowe  podręczniki i ćwiczenia 
we wrześniu 2022.

Do zapłacenia / Total

1 $440.00 $200.00            $

2 $750.00 $200.00 Zapłacono / Amount paid

3 i więcej $990.00 $200.00            $   

Zajęcia
dodatkowe

1 $140.00 –––––––––            $

2 $280.00 ––––––––– Bilet na bal lub donacja 
o wartości jednego biletu 

są obowiązujące 3 i więcej $420.00 –––––––––

Opłata najpóźniej 
do 1 lutego. 
Po tej dacie 

dopłata $50.00
Nowe podręczniki 
i ćwiczenia nie są 

w cenie szkoły 


