
 

 

 
 
 
ТОВ “Європейська міжнародна школа” 

18A, Dragomyrova Mykhaila Street, Suite 49, Kyiv, 01103, Ukraine 

01103, м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 18А, приміщення 49 

 

 

Information about the Child / Інформація про дитину 

 
Last Name / Прізвище: _____________________________ 

Date of Birth / Дата народження: _____________________ 

Address / Адреса: _________________________________ 

________________________________________________ 

Name / Ім’я: ______________________________________ 

Gender / Стать:    ☐ Boy/Хлопчик    ☐ Girl/Дівчинка 

Telephone / Телефон: _____________________________ 

Spoken and understood language / Розмовна мова і мова, яку дитина розуміє: _____________________________________ 

Birthplace of your child (city and country) / Місце народження дитини (місто і країна): ________________________________ 

What preschool is your child currently attending? / Який дошкільний навчальний заклад ваша дитина, наразі, відвідує? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Information about the Parents or Guardians / Інформація про батьків або опікунів 
 

☐ Father/Батько   ☐ Mother/Мати   ☐ Guardian/Опікун  

Last Name / Прізвище: _____________________________ 

Name / Ім’я: ______________________________________ 

Address / Адреса:   ☐ Same as the Child / Як у дитини 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Telephone (home) / Телефон (дім): ___________________ 

Telephone (cell) / Телефон (моб.): ____________________ 

Telephone (office) / Телефон (офіс): __________________ 

e-mail / Електронна адреса: ________________________ 

Profession / Професія: _____________________________ 

Native country / Батьківщина: ________________________ 

☐ Father/Батько   ☐ Mother/Мати   ☐ Guardian/Опікун  

Last Name / Прізвище: _____________________________ 

Name / Ім’я: ______________________________________ 

Address / Адреса:   ☐ Same as the Child / Як у дитини 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Telephone (home) / Телефон (дім): ___________________ 

Telephone (cell) / Телефон (моб.): ____________________ 

Telephone (office) / Телефон (офіс): __________________ 

e-mail / Електронна адреса: ________________________ 

Profession / Професія: _____________________________ 

Native country / Батьківщина: ________________________ 

Wishful date of the education start / Бажана дата початку навчання: _______________________________________________ 

 

Pre-registration / Попередня реєстрація 

 

I want to reserve a place for my child at Vision Trilingual 

Preschool Kyiv. Admission is conditional on the assessment 

of your child information by the preschool management and 

the number of places available. Registration will be valid only 

upon signature of an Agreement with Parents. 

 

І хочу зареєструвати місце для моєї дитини у Vision 

Trilingual Preschool у Києві. Запис буде залежати від 

розгляду інформації про дитину керівництвом дитячого 

навчального закладу і кількості наявних місць. Реєстрація 

буде дійсною тільки після підписання угоди з батьками. 

 

Signature / Підпис: ________________________________ 

☐ Father/Батько   ☐ Mothe/ Мати   ☐ Guardian/Опікун 

 

Date / Дата: _____________________________________ 

 

For further information, please contact the preschool management / Для більш детальної інформації будь ласка зверніться 

до керівництва дитячого навчального закладу: tel./тел.: +38 044 2218 000, e-mail: kyiv@visionpreschool.com  

PRE-REGISTRATION FORM Preschool 
ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
в дошкільний навчальний заклад 


