
     
    APLIKACJA UCZNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

UWAGA: 
Prosimy wpisać rodzeństwo uczęszczające do szkoły na jedną aplikację,  

aby jedna aplikacja obejmowała jedną rodzinę.  

1. Nazwisko dziecka (drukowanymi literami) ----------------------------------------------------------- 

Imiona dziecka----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data urodzenia dziecka: dzień--------------------------miesiąc ----------------------rok ————— 

Miejsce urodzenia dziecka (Polska/USA)----------------------------------------------------------------- 

2. Nazwisko dziecka (drukowanymi literami) ----------------------------------------------------------- 

Imiona dziecka------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Data urodzenia dziecka: dzień--------------------------miesiąc ----------------------rok --------------- 

Miejsce urodzenia dziecka (Polska/USA)----------------------------------------------------------------- 

3. Nazwisko dziecka (drukowanymi literami) ----------------------------------------------------------- 

Imiona dziecka------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Data urodzenia dziecka: dzień--------------------------miesiąc ----------------------rok --------------- 

Miejsce urodzenia dziecka (Polska/USA)----------------------------------------------------------------- 

Adres domowy: ulica --------------------------------------------------------------------------------------- 

  Miasto ------------------------------------ Stan -------------------------Kod------------- 

Adres e-mail ———————————————————————————————————— 

Telefon domowy:------------------------------------ ————————————————————— 
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SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO 
im. Św.  Jana Pawła II przy Kościele Św. Michała Archanioła 

 w Bridgeport, Connecticut. 
310 Pulaski Street - Bridgeport, CT 06608 



Telefon kontaktowy podczas zajęć w polskiej szkole ————————————— 

Imię i nazwisko matki  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Imię i nazwisko ojca   -------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon komórkowy matki  ------------------------------------ ojca -------------------------------------- 

Ostatnia klasa uczęszczana przez dziecko w Polsce / polskiej szkole -------------------------------- 

Nazwa parafii, do której należy rodzina------------------------------------------------------------------ 

Czy dziecko posiada aktualną polisę PNA (Polish National Alliance) ------------------------------ 

Zainteresowania dziecka:----------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA: 
Prosimy wpisać TAK jeżeli dziecko jest alergikiem: ………………   

Imię dziecka: ………………………………………………………. 

Na co dziecko jest uczulone: ………………………………………. 

 Kwota opłaty (zakreślić): 

1.  $410.00 za jedno dziecko w szkole      
2.  $605.00 za dwoje dzieci w szkole      
3.  $690.00 za troje dzieci w szkole  

4.  $328.00 za jedno dziecko w liceum 
5.  $484.00 za dwoje dzieci w liceum 
6.  $552.00 za troje dzieci w liceum  

7.  $545.00 za jedno dziecko w szkole i  jedno w liceum 
8.  $598.00 za jedno dziecko w szkole i  dwoje liceum  
9.  $644.00 za dwoje dzieci  w szkole i jedno w liceum      

Forma opłaty (zakreślić):    gotówka   /   czek  

Czek prosimy wystawić na:   Polish Language School at St. Michael Church 

--------------------------------------------    --------------------------------------------- 
   Podpis -rodzica lub opiekuna       data
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