
 

 

  

EPCUSD 401 Lista Dokumentow do Rejestracji 
(Uczniowie musza byc rezydentami Elmwood Park z dniem 13 sierpnia 2013) 

 

Rejestracja ucznia, ktory nie jest rezydentem jest uwazane jest za wykroczenie. Uczen, ktory zostanie zidentyfikowany jako 

zarejestrowany niezgodnie z prawem zostanie natychmiast skreslony z listy uczniow. Rodzice/opiekunowie musieli beda zaplacic 

zalegle czesne obowiazujace nie-rezydentow, w wysokosci nieprzekraczajacej 110% kosztu per capita. Osoba, ktora swiadomie I 

dobrowolnie przedstawia falszywe informacje do rejestracji, w celu umozliwienia uczniowi uczeszczanie do jednej ze szkol 

dystryktu, popelnia wykroczenia Klasy C i bedzie pociagnieta do odpowiedzialnosci karnej przez Dystrykt. 

 

Nazwisko ucznia: _________________________________________________ 

 

Imie ucznia :  ____________________________________________________ 

 

Szkola: _________________________________________________________ 
 

 

 

Prosze dostarczyc nastepujace dokumenty: 

 

� Formularz Transferu Kuratorium Oswiaty i Wychowania Stanu Illinois (potwierdzenie 

klasyfikacji) 

� IEP/504 (Dokumentacja Edukacji Specjalnej ) (jesli dotyczy danego ucznia) 

� Dyplom ukonczenia klasy 8 (uczniowie rozpoczynajacy nauke w liceum) 

� Swiadectwo ukonczenia klasy 8
 
 z ocenami (uczniowie rozoczynajacy nauke w liceum) 

� Nieoficjalny Transkrypt (klasy 9-12) (jezeli z innego kraju, musi byc przetlumaczony i podpisany 

przez notariusza )    

� Rejestr ocen (klasy 1-8)(jezeli z innego kraju, musi byc przetlumaczony, podpisany przez 

notariusza ) 

� Aktualne badania lekarskie zawierajace probe Tdap i TB (ppd) 

� Badania dentystyczne (uczniowie rozpoczynajacy nauke w klasach 0, 2 i 6 ) Musi byc 

dostarczone     
 do drugiego poniedzialku maja   

� Badania okulistyczne 

� Akt Urodzenia (jezeli z innego kraju, musi byc przetlumaczony i podpisany przez notariusza)   

� Dokumenty prawne dotyczace wladzy rodzicielskiej (jesli dotyczy danego ucznia)   

� Potwierdzenie miejsca zamieszkania (trzy dokumenty z listy podanej w Formularzu 

Potwierdzenia    

 Miejsca Zamieszkania)   

� Formularz Informacji o Uczniu 

� Formularz Informacje o Rasie i Pochodzeniu Etnicznym wydany przez Kuratorium Oswiaty 

       i Wychowania Stanu IL i Ministerstwo Oswiaty i Wychowania Stanow Zjednoczonych   

� Ankieta dotyczaca jezyka uzywanego w domu 



 

 

� Formularz Rejestracji Dzieci z Rodziny Zolnierzy (jesli dotyczy danego ucznia) 

� Formularz Udostepnienia Informacji ( wypelniany w czasie rejestracji) 

 

  


