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Podstawowa informacja do formy rejestracyjnej 

Aby zarejestrowac twoje dziecko do szkoly rodzice musza wypelnic forme rejestracyjna. Forma jest dostepna w szkole 
Twojego dziecka. Mozna ja rowniez wydrukowac ze strony internetu szkol katolickich, wypelnic i podpisac.  Prosimy o 
przyniesienie kopii wypelnionej formy, z dowodem poswiadczajacym imie i nazwisko dziecka, date urodzenia i 
obywatelstwo do szkoly w ktorej chcesz zarejestrowac swoje dziecko.  Nastepujace dokumenty moga byc 
zaakceptowane: Dokument Chrztu, Akt Urodzenia, Dokument poswiadczajacy obywatelstwo kanadyjskie, Dokument 
poswiadczajacy Twoj adres.  
 
Jesli jestes rodzicem miedzynarodowego studenta, albo nowo przybylym do Kanady prosze sie skontaktowac z 
organizacja One World…. One Centre - strona internetowa: 

One World…One Centre 

12050-95A Street 
780-944-2001 

Jesli masz pytania dotyczce rejestracji ucznia prosze zadzwon do glownego biura szkol katolickich: 
780-441-6000, albo odwiedz strone internetowa -  info@ecsd.net. 
 
Kolekcja I uzytek prywatnej informacji 
Personalna informacja zebrana na formie rejestracyjnej ucznia bedzie przechowywana w teczce informacyjnej ucznia i 
uzywana jezeli zaistnieje potrzeba udostepnienia uczniowi programow edukacyjnych. Niektore personalne informacje 
beda udostepnione rowniez dla Alberta Education Services zgodnie z umowa:  Alberta School Act, ktora dotyczy 
programow I uslug swiadczonych przez Edmonton Catholic Schools – sekcja 33(C) Alberta’s Freedom and Protection of 
Privacy Act.  Jesli masz pytania prosimy o skontaktowanie sie z dyrektorem szkoly. 
 

Na stronie 4 formy rejestracyjnej ucznia rodzice/opiekunowie proszeni sa o przeczytanie opisu ponizej wymienionych 
dokumentow i podpisanie zgody w odpowiednio zaznaczonym miejscu: 
 
  Student Responsible Use Agreement  - Umowa Ucznia o obowiazku uzytkowania 

Ten document okresla obowiazki Twojego dziecka dotyczace uzywania informacji Edmonton Catcholic Schools   
dotyczacych uzytkowania komputerow, internetu I emaili. 
 
Uzywanie I udostepnianie personalnych informacji 
Ten document okresla kiedy i jak pracownicy dystryktu moga uzywac posiadanych informacji o Twoim dziecku. 
 
Zasady Dystryktu  dotyczace Publicznej Website. 
Ten document okresla kiedy i jak osobiste informacje moga byc udostepnione na stronie internetowej.  

 

Na stronie 4 formy rejestracyjnej ucznia – sekcja Media Participation Consent (Udostepnienie informacji dla medji). 
Prosze przeczytac oraz zaznaczyc wszystkie punkty z ktorymi sie zgadzasz. 
 
U dolu strony 4 Szkoly Katolickie w Edmonton prosza rodzicow/opiekunow o wyrazenie zgody na wykorzystanie poczty 
elektronicznej (email) do przekazywania roznych informacji dotyczacych szkoly, calego okregu szkolnego szkol 
katolickich lub uczniow. Informacje te moga obejmowac oferty szkoly, reklamy oraz promocje zwiazane z zajeciami 
szkolnymi, wycieczkami, zdjeciami, lunchem a takze innymi, podobnymi dzialaniami szkoly. Bez podpisania zgody 
rodzice/opiekunowie beda otrzymywac tylko wiadomosci o frekwencji i komunikaty alarmowe. 
 

https://www.ecsd.net/Programs/Overview/OneWorld/Pages/Default.aspx
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