
Please send the completed registration 
form to schooloekraine@pantarijn.nl 

Будь ласка надішліть заповнену 
реєстраційну форму на цю адресу 
schooloekraine@pantarijn.nl 

PUPIL’S DETAILS / ДАНІ УЧНЯ\УЧЕНИЦІ

Nick name / Им'я (як кличуть дитину вдома 
Surname / прізвище
Full name / Повне Ім'я (Миколай, Світлана) 

ADDRESS / АДРЕСНІ ДАНІ
Street name / Назва вулиці
Number / Номер будинку
Postcode / Поштовий індекс
Town/city / Назва місця
Telephone number / Номер мобільного телефону 
Pupil's e-mail address /пошти учня\учениці Адреса 
електронної 
ORIGIN / дані про народження
Date of birth / Дата народження 
Place of birth (town/city) / місце народження 
Country of birth / Країна народження 
Nationality / Національність
PERSONAL DETAILS / ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
Pupil lives with / Учень\учениця живе з 
EDUCATIONAL BACKGROUND / ШКІЛЬНА 
ОСВІТА
Number of years of primary education followed in 
Ukraine?/ кількість років початкової освіти в 
Україні
Number of years of secondary education followed?
кількість років середньої освіти далі?
Native language/ рідна мова
What languages does your child speak?/
якими мовами говорить ваша дитина ?
Is your child literate?/ Ваша дитина грамотна?
Other relevant information/Інша відповідна 
інформація

OTHER / ІНШИЙ 
Date of arrival in the Netherlands / 
Дата прибуття в Нідерланди
Registered with the municipality?/ Зареєстрований 
в муніципалітеті?
Is a copy of the passport/identity card attached?  / 
Копія паспорта/посвідчення особи додається?
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Registration form 
Реєстраційний

Reception location 
Ukrainians  місце прийому укр
ISK Pantarijn 
Hollandseweg 9 
6706 KX Wageningen 
+31- 614 069 117



PARENT(S)/FAMILY CONTACT DETAILS/
КОНТАКТНІ ДЕТАЛІ БАТЬКІВ/КАР'ЄРИ/СІМ’Ї

father/mother/other/батько/мати/інш 
First end last Name / Ім'я та прізвище
Street name/Назва вулиці Number/Номер будинку 
Postcode / Поштовий індекс 
Town/city / Назва місця
Telephone number / Номер мобільного телефону 
E-mail address /адреса електронної пошти

father/mother/other/батько/мати/інш 
First and last Name / Ім'я та прізвище
Street name/Назва вулиці Number/Номер будинку 
Postcode / Поштовий індекс
Town/city / Назва місця
Telephone number / Номер мобільного телефону 
E-mail address /адреса електронної пошти

Signature parent/guardian / підпис батьків/опікунів

date / дата
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