Важливо!

Important!

На кожну дитину необхідно подавати окрему
Заяву та Реєстраційну Форму.

For each child please submit a separate
Statement and Registration Form.

Підписану Заяву та повністю заповнену та
підписану Реєстраційну Форму на прийняття
дитини до Української Школи "Рідна Школа"
просимо:

Signed Statement and fully completed and signed
Application Form please:

а. Подавати особисто Директору Української
Школи в Дубліні п. Надії Іванніковій

a. Submit in person to the Principle of the
Ukrainian School in Dublin “Ridna Shkola”, Mrs.
Nadiya Ivannikova
or

або
б. Надсилати на адресу:
Ukrainian School
2 Walnut Avenue,
Kingswood Heights,
Tallaght
Dublin 24

b. Post to:
Ukrainian School
2 Walnut Avenue,
Kingswood Heights,
Tallaght
Dublin 24
Should you have any questions please write to the

Із запитаннями просимо писати директору
"Рідної Школи" п. Надії Іванніковій
nivannikova51@gmail.com.

Principle of “Ridna Shkola” Mrs. Nadiya Ivannikova

За додатковою інформацією звертайтеся на
веб-сторінку www.ukrainians.ie

For more information please visit a web-page site
www.ukrainians.ie

nivannikova51@gmail.com.

Tips for Filling Out the Form
Whether you save a PDF to fill in later or open it immediately in your browser, keep in mind the following information:
1. Use the latest version of Adobe Reader to view and complete this PDF form.

Reader is available for download.

2. Latest versions of Adobe Reader allows you to save the information that you enter into fillable PDFs for your own
records; you'll see a message like this at the top of the form if you have this option.

3. Other fillable PDFs do not allow you to save the information that you enter into them. You'll need to print a copy
of your filled-in form to have a record. You'll see a message like this at the top of these types of fillable PDFs.

3. The fields into which you are permitted to enter information in fillable PDFs are highlighted so
you know where your input is needed. To turn highlighting on and off, look for the Highlight
Fields button at the top of the form.
4. If you open your form in a new window or tab of your Web browser, be careful not to use your
browser's Save or Print commands; instead, use the Save and Print icons at the top of the form itself
to print a clean copy of the final document.
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Директору "Рідної Школи" в Дубліні
п. Надії Іванніковій
To the Principle of "Ridna Shkola"
Ms Nadiya Ivannikova

ЗАЯВА
Statement

Прошу зарахувати мою дитину
Please enrol my child

Ім’я та прізвище учня українською в називному відмінку

Pupil’s Name and Surname in English

учнем/ученицею до Української Школи на

навчальний рік.

as pupil of the Ukrainian School for the

Станом на вересень

school year

року дитині сповниться повних
my child will be

By September

років.
years old

З умовами навчання, оплати навчання та Статутом Школи ознайомлений та погоджуюся.
I have red and accept the terms of tuition, payment and the conditions stated in the School Charter

Дата
Ім'я батька, матері або опікуна
Parents’ or Guardians’ Name

Підпис

Date

Signature

Про приблизний рівень знання дитиною української мови повідомляю:
Розмовляє
Знає букви
Пише букви
Вміє читати
Вміє писати

Добре
Добре
Добре
Добре
Добре

Задовільно
Задовільно
Задовільно
Задовільно
Задовільно

Маю бажання та можливості сприяти розвитку
Української Школи та можу бути корисним як:

Трошки
Трошки
Трошки
Трошки
Трошки

Не говорить
Не знає
Не пише
Не читає
Не пише

I have the desire and opportunities to promote
Ukrainian School and can be useful as:
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КЛАС

ШКІЛЬНИЙ РІК

School Year

Grade

Особисті Відомості Дитини
Personal Information

ІМ’Я та ПРІЗВИЩЕ

First and Second name in Ukrainian

NAME and SURNAME
Ім’я та Прізвище Англійською

АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ:

ДАТА НАРОДЖЕННЯ:
Birthday:

Current Address:

Address

City

Zip Code

Country
БАТЬКИ (ОПІКУНИ):
Parents (Guardians):

Батько:

Мати:

Father

Українською / in Ukrainian

Mother

Українською / in Ukrainian

Англійською / in English

ТЕЛЕФОН(И):
Phone(s)

Англійською / in English

ТЕЛЕФОН(И):
Phone(s):

Домашній / Home

Домашній / Home:

Робочий / Business

Робочий / Business:

Мобільний / Mobile

Мобільний / Mobile:

Адреса електронної пошти Батька / Father’s e-mail address:
Адреса електронної пошти Матері / Mother’s e-mail address:

НАЗВА ІРЛАНДСЬКОЇ ШКОЛИ
Name of Irish School

ПІДПИС БАТЬКА, МАТЕРІ АБО ОПІКУНА
Parents’ or Guardians’ Signature

КЛАС
Grade (Class)

ДАТА
Date
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Дозвіл на публікації у газетах та інтернет виданнях
Permission for web & newsletter publishing

Я даю свій дозвіл для публікації світлин/відео мого сина/доньки I give
my permission to publish pictures/video of my son/daughter

Ім’я та Прізвище учня українською

Pupil’s Name and Surname in English

з підписом, що може містити ім’я та першу літеру прізвища, на шкільному вебсайті та в пресі.
with a caption that might include his/her first name and the first letter of the last name on the School’s website

ІМ’Я БАТЬКА/МАТЕРІ/ОПІКУНА
ПІДПИС БАТЬКА, МАТЕРІ АБО ОПІКУНА
Parents’ or Guardians’ Signature

Full name of a parent/guardian:

ДАТА
Date
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