St Augustine’s Roman Catholic School

Supplementary Information Form (SIF)

Name of child/Imię i nazwisko
Address/Adres
Current school attending/Szkoła do której dziecko obecnie uczęszcza
Date of birth/Data urodzenia
Has your child been baptised in the Roman Catholic Church?
Czy Państwa dziecko zostało ochszczone w kościele RzymskoKatolickim
Yes?/Tak? - please attach baptism certificate/proszę dostarczyć
świadectwo chrztu
No/Nie
Has your child been baptised or a dedicated member of another
Christian Church?/ Czy Państwa dziecko jest członkiem innego
Kościoła Chrześcijańskiego?
Yes?/Tak? - please attach baptism certificate/proszę dostarczyć
świadectwo chrztu
No/Nie
Is your child a member of another faith tradition?/Czy Państwa
dziecko jest wyznawcą innej religii?
Yes?/Tak? Please give details of faith tradition and place of worship
attended/Proszę o podanie szczegółów dotyczących religii i miejsca
modlitwy.
No/Nie
Does your child have a sibling at St. Augustine’s School?/Czy
państwa dziecko ma rodzeństwo w Szkole St Augustine’s?
Yes?/Tak Name and year group please/Prosimy o podanie imienia i
nazwiska oraz klasy.
No/Nie
Is your child looked after (fostered) or adopted? Yes No
Czy Państwa dziecko w opiece zastępczej lub adoptowane? Tak Nie
Does your child have Education Health Care Plan? Yes No
Czy dziecko ma Zdrowotny lub Edukacyjny Plan?
Tak Nie

St Augustine’s Roman Catholic School

Supplementary Information Form (SIF)

Are you a member of staff at this school?
Yes No
Czy któreś z Państwa jest pracownikiem naszej szkoły? Tak

Nie

This SIF must be returned to the school even if your child does not have a faith.
The form is for the school to use against our admissions criteria in order to place
your child.
Formularz SIF musi być zwrócony do szkoły nawet jeśli dziecko nie jest wyznawcą
żadnej religii.
Ten formularz jest używany przez szkołę jako kryterium do przyznania Państwa
dziecku miejsca.
Please return this form and any relevant attachments as soon as possible to;
Prosimy o zwrot tego formularza i stosownych załączników, tak szybko jak to
możliwe, na adres:
Sandra Brown
St Augustine’s School
Sandybed Lane
Scarborough
YO12 5LH

