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                                                                     Elmwood Park CUSD #401 

                                                    2013- 2014 Potwierdzenie Miejsca Zamieszkania 

                                   (Uczen musi mieszkac w Elmwood Park z dniem 13 sierpnia 2013) 
 

Potwierdzenie miejsca zamieszkania ma na celu udowodnienie, ze dziecko (dzieci), ktorego imie znajduje sie ponizej rejestrowane jest w dystrykcie szkolnym, w 

ktorym zamieszkuje na stale, z osoba posiadajaca opieke prawna. Zarejestrowanie dziecka, ktore nie jest rezydentem dystryktu, jest naruszeniem prawa. Uczen, ktory 

zarejestrowany zostal nielegalnie, zostanie skreslony z listy uczniow natychmiast po ustaleniu nieprawidlowosci.  

Rodzice/opiekunowie, ktorzy zarejestruja swoje dziecko (dzieci) niezgodnie z prawem, musieli beda uiscic zalegla oplate, ktora obowiazuje rodziny z poza dystryktu, 

nie przekraczajaca wartosci 110% kosztu per capita. Osoba, ktora swiadomie i dobrowolnie przedstawia dystryktowi nieprawdziwe informacje w celu zarejestrowania 

ucznia w  systemie szkolnym danego dystryktu, popelnia wykroczenie klasy C i bedzie pociagnieta do odpowiedzialnosci karnej ten dystrykt.  

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZA ZAWIERAC AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA W ELMWOOD PARK I IMIONA 

 I NAZWISKA RODZICOW/OPIEKUNOW  
� Posiadam/prowadze samochod 

� Nie posiadam/nie prowadze samochodu 

 

A. PROSZE DOSTARCZYC JEDEN Z PODANYCH DOKUMENTOW:  

� Rozliczenie podatku od nieruchomosci z obecnego roku kalendarzowego. 

� Aktualny rachunek za nieruchomosc/dokument zamykajacy tranzakcje kupna nieruchomosci lub list od rzeczoznawcy 

z urzedu powiatowego  

� Umowa o wynajem z data z ostatnich 12 miesiecy zawierajaca imie i nazwisko, podpis, adres i numer telefonu 

wlasciciela nieruchomosci i podpisy osob wynajmujacych. Umowa musi zawierac imiona wszystkich osob 

zamieszkujacych dane domowstwo.  

� Potwierdzony notarialnie Formularz Potwierdzajacy Rezydencje (uzywany w przypadku, gdy rodzina nie ma umowy 

o wynajem lub mieszka z przyjaciolmi lub krewnymi). Dokument musi zawierac imiona wszystkich osob 

zamieszkujacych dane domostwo.   
 

B. PROSZE DOLACZYC ROWNIEZ JEDEN  Z PODANYCH DOKUMENTOW: 

� Aktualny rachunek za wode, elektrycznosc, gaz, internet, telewizje satelitarna lub kablowa, zawierajacy imie i 

nazwisko. 

� Wazny dowod rejestracyjny ze stanu Illinois lub Elmwood Park lub aktualne ubezpieczenia samochodu z prawem 

jazdu stanu Illinois.  

� Wazna karta pomocy spolecznej lub dokument z DHS lub DCFS zawierajacy imie i nazwisko dziecka i aktualnuy 

adres zamieszkania w Elmwood Park. 

� Dokumenty ubezpieczenia posiadanej lub wynajmowanej nieruchomosci.  

� Aktualny odcinek z wyplaty zawierajacy adres zamieszkania.  

� Dowod tozsamosci ze zdjeciem, wystawiony przez stan IL (prawo jazdy dla posiadajacych samochod na adres w Elmwood 

Park lub dowod tozsamosci ze stanu IL z adresem w Elmwood Park) 

� Dokument tozsamosci ze zdjeciem wydany przez urzad federalny (paszport) 

� Inny dokument tozsamosci ze zdjeciem 

� W przypadku, gdy nie posiadaja Panstwo dokumentu ze zdjeciem wymagane jest slowne potwierdzenie tozsamosci zlozone 

przez niespokrewniona z Panstwem osobe ( np. sasiada, proboszcza, czy pracodawcy).  

 
JEDEN dokument z kategorii A, JEDEN  z kategorii B I JEDEN z kategorii C musi byc przedstawiony w czasie rejestracji dziecka do szkoly. Wymagane jest dostarczenie 

TRZECH dokumentow.  

POZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH: Zaswiadczam, ze rozumiem wymagania dotyczace miejsca zamieszkania i odpowiedzialnosc 

prawna za podanie nieprawdziwych informacji. Udzielam zgody placowkom dystryktu szkolnego  Elmwood Park CUSD401, dysponujacego tym dokumentem lub jego 

kopia, na sprawdzenie i zasiegniecie informacji u osob lub w miejscach dotyczacych mojego miejsca zamieszkania w przeciagu jednego roku. Pozwolenie to jest 

wydawane z pelna swiadomoscia i zrozumieniem, ze wszelkie informacje uzyte zostana przez Elmwood Park CUSD401.  

Podpis rodzica/opiekuna   ________________________________________  Data _______________________________  

Adres rodzica/opiekuna   _______________________________________________ Numer tel.  _____________________________  

Imie dziecka  _________________________________________________________ Szkola _________________________________  

Imie dziecka  _________________________________________________________ Szkola  ________________________________  

Imie dziecka   ________________________________________________________ Szkola  ________________________________  

C.  PROSZE DOLACZYC ROWNIEZ  JEDEN Z PODANYCH DOKUMENTOW (dokument tozsamosci): 


