
PUBLICZNY DYSRYKT SZKOLNY 401 

                                            W   ELMWOOD PARK  

  INFORMACJE O UCZNIU W ROKU SZKOLNYM 2013-2014 
 

INFORMACJE O UCZNIU (prosze uzyc pisma drukowanego) 

 

Nazwisko:                

 

Imie :             ____________ 

 

Drugie Imie :             ______ 

 

Adres zamieszkania:       ____________________Elmwood Park IL 60707 

 

Telefon domowy :              

 

Data urodzenia :      Email ucznia:       

 

Miejsce urodzenia (miasto, stan, kraj:           

 

Szkola:         Klasa :      

 

Pierwszy rok w szkole w U.S.A (zakresl): TAK   NIE  

 

Uczen mieszka z (zaznacz wszystko, co dotyczy ucznia) 

 

     Oboje rodzicow    Matka     Ojciec 

     Macocha     Ojczym     Rodzina zastepcza 

     Inni     Opiekun prawny  

 

Stan cywilny rodzicow (zaznacz jeden) : 

 

   malzenstwo    rozwiedzeni     w separacji przez sad 

   niezamezna/y    wdowa/wdowiec    inne 

 

INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH (informacje o ojczymie/macosze prosze wpisac do 

danych w razie wypadku na odwrocie )  

 

Imie I nazwisko ojca :              

 

Adres zamieszkania ojca (jesli inny niz ucznia)         

 
Telefon :      Tel. kom. :      Email:     _______ 

 

 

odwroc 



 

Imie i nazwisko matki :              

 

Adres zamieszkania matki (jesli inny niz ucznia):         

 

Nazwisko panienskie :              

 

Telefon :     Tel. kom:      Email:     ______ 

 

Imie i nazwisko opiekuna (jesli inne niz matki/ojca):    _____Stopien pokrewienstwa : 

   

 

Telefon :     Tel. kom.        Email:      ______ 

 

 

Rodzenstwo  (uczeszczajace do szkol Dystryktu 401) 

Imie Szkola Klasa 

   

   

   

 

INFORMACJA W RAZIE WYPADKU (inne niz informacje powyzej)  

Kontakt #1 –imie i nazwisko             

 

Stopien pokrewienstwa  :             

 

Numer telefonu :      Telefon komorkowy:_____     ______ 

 

Kontakt #2 –imie i nazwisko :            

 

Stopien pokrewienstwa:              

 

Telefon :         Telefon kontaktowy:       

 

Stan zdrowia ucznia  

Leki  Alergie  Problemy zdrowotne  

   

   

   

 

Pozwoleniena udzielenie pomocy medycznej: 
Jako rodzic/opiekun dziecka, wyrazam zgode na udzielenie pomocy medycznej przez wykwalifikowany personel medyczny, osobie nieletniej 
wymienionej powyzej, w razie naglego wypadku, czy zagrozenia, ktore w przypadku zbyt poznego udzielenia pomocy, zdaniem obecnego 
lekarza, moze spowodowac zagrozenie zycia, spowodowac znieksztalcenie, czy uposledzenie fizyczne.  Pozwolenie to jest wazne tylko w 
przypadku wyczerpania wszystkich sposob na bezposredni kontakt ze mna. Konieczna pierwsza pomoc moze byc udzielona w szkole. 
Pozwolenie to jest wypelnione I podpisane przez mnie z wlasnej woli, wylacznie w celu autoryzacji pomocy medycznej w naglym wypadku w 
przypadku mojej nieobecnosci .    
 
 
Podpis rodzica/opiekuna:            Data:       


