
  

e-Szkoła Lauder Polska 

 

 

APLIKACJA NA ROK 2022/2023 - 5783 

ЗАЯВА НА 2022/2023 – 5783 

Персональні дані дитини: 

Прізвище, ім'я та по батькові: ................................................................................................................................................................ 

Єврейські імена (якщо є) ......................................................................................................................................................................... 

ПЕСЕЛЬ ...................................................................................................................................................................................................... 

Імена батьків (опікунів) ............................................................................................................................................................................ 

Телефони батьків (опікунів) ................................................................................................................................................................... 

Адреси електронної пошти батьків (опікунів) ................................................................................................................................... 

Дата народження дитини ........................................................................................................................................................................ 

Адреса проживання в Польщі: .............................................................................................................................................................. 

Адреса проживання в Україні: ............................................................................................................................................................... 

Брати і сестри (вкажіть вік) ..................................................................................................................................................................... 

 

Єврейське походження і побут: 

Дитина єврейського походження?.........................................................................................................................................................  

Як ви долучаєтеся до єврейського життя в Польщі (чи Україні)?................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................... 

Чи є батьки (або один з батьків) членом єврейської релігійної громади? Якщо так, то якої саме? 

.........................................................................................................................................................................................................................  

Чи є батьки або один з батьків членами інших єврейських організацій у Польщі чи Україні? Уточніть, будь ласка, 

які: .................................................................................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................................................ 

e-Szkoła Lauder Polska e-szkola@lm.edu.pl  

Adres: 
Fundacja ATID 
Ul. Wawelberga 10 
01-188 Warszawa 

Dyrektor: Joanna Machel 
 
https://e-szkola.lauder.edu.pl/ 
FB: @eSzkola.Lauder.Polska 



 

Мова іврит: 

Рівень володіння івритом (підкреслити відповіді): 

1. Дитина ніколи не мала жодного контакту з івритом, його не вивчали в жодній формі. 

2. Читає: 

а) без вокалізації; 

б) правильно з вокалізацією; 

в) з вокалізацією, допущенням помилок; 

г) ще не повністю знає алфавіт; 

3. Спілкується: 

а) на різноманітні теми, використовуючи час; 

б) на вибрані теми, вживаючи переважно теперішній час та інфінітив; 

в) лише обмежені теми. 

Єврейське життя: 

Будь ласка, підкресліть твердження, які підходять для вашої родини: 

1. Ми святкуємо єврейські свята, принципи Кашруту, ми маємо багато знань про іудаїзм. 

2. Іноді ми беремо участь у святкових урочистостях. 

3. Ми світська (нерелігійна) родина з великими знаннями про єврейську культуру. 

4. Ми тільки починаємо пізнавати іудаїзм і єврейську культуру. 

Щодня я використовую таку мову (Будь ласка, підкресліть твердження, які підходять для вашої родини): 

1. переважно / тільки українською 

2. українською та російською 

3. переважно / тільки російські 

Технічні та організаційні дані: 

Батьки учнів e-Szkoła Lauder Polska зобов’язані самостійно забезпечити технічні засоби, необхідні для участі в 

заняттях (підключення до Інтернету та комп’ютер або планшет, технічну підтримку для дітей молодшого віку – 

особливо на початку навчального року). 

У вас є комп’ютер (планшет) та стабільне підключення до Інтернету? ................................................................................. 

Чи є щось, що ми повинні знати про вашу родину (або дитину), щоб полегшити нашу співпрацю та/або 

забезпечити кращу пристосованість дитини до групи? 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

  

  



Зобов'язання 

Я розумію, що, приєднуючись до програми, я зобов’язуюсь брати участь в обов’язкових заняттях з єврейської 

культури та івриту, а також у заходах, організованих Lauder Polska e-School, таких як початок і кінець року, а також 

додаткові онлайн-занять. Зустрічі з нагоди свят і шабатів. Я розумію, що у разі тривалих пропусків без поважних 

причин учень може бути виключений зі списку учнів. 

Підпис дитини                                                            Підпис одного з батьків / батьків (опікунів) 

....................................................................                        ................................................................................................................... 

Я даю згоду на обробку Fundacja Atid з зареєстрованим офісом у Варшаві (поштовий індекс: 01-188) на вул. 

Вавельберга 10, мої персональні дані та персональні дані моєї дитини ..................................... ... ................................. для 

цілей набору на заняття в рамках e-Szkoła Lauder Polska. 

 Місце, дата ................................................. .............. Підпис ..................................... ......................................... 

Я також заявляю, що завдяки участі моєї дитини...............……………………………………………................. 

в онлайн-класах e-Szkoła Lauder Polska, я погоджуюся на те, що зображення моєї дитини може використовуватися 

цілком або у вигляді будь-яких фрагментів у вищезазначеному проекті, а також у акціях або рекламних матеріалах. 

Безкоштовний дозвіл (авторизація), згадана вище, стосується багаторазового (необмеженого за кількістю, часом і 

територією) використання зображення у всіх відомих сферах використання, зокрема: 

1. введення в пам'ять комп'ютера і в мультимедійну мережу; 

2. використання в мультимедійних творах; 

3. використання на веб-сайтах і в соціальних мережах, включаючи Facebook; 

4. розміщення на ринку через Інтернет та інші методи передачі даних за допомогою телекомунікаційних, ІТ та 

бездротових мереж; 

5. використання фотографії цілком або її частин в рекламних цілях Fundacja Atid у друкованому та 

мультимедійному вигляді; 

Fundacja Atid має виключне право вирішувати форму та час використання зображення цілком або у вигляді будь-

яких фрагментів. 

Fundacja Atid має право використовувати зображення з іншими роботами, скорочувати його, вносити зміни з 

міркувань програмування - у межах вищезазначеної половини використання, за умови дотримання особистих прав. 

  

Я також заявляю, що я повністю прочитав зміст вищевказаної згоди та повністю його розумію. 

 Місце, дата ................................................. .............. Підпис ..................................... ......................................... 

 

 


