Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz Polish School
5641 S. 73rd Ave., Summit, IL 60501
Tel.: (708)415-0458

Rejestracja i opłaty 2017/2018
INFORMACJE
1. Rejestracja na rok szkolny 2017/18 otwarta jest od 3 marca do 13 maja 2017.
Główna rejestracja : 17 i 18 marca.
2. Opłata rejestracyjna w wysokości $100 na rodzinę jest bezwrotna i jest
wliczona w opłatę szkolną.
3. Opłatę za szkołę należy uregulować do 31 października 2017r.
Nie wywiązywanie się z umówionych płatności, powoduje naliczenie kary w wysokości
$25 , a za każdy dodatkowy miesiąc zwłoki naliczona będzie kara w wysokości $10.
Tabela opłat

1
2
3
4
5

Dziecko
Dzieci
Dzieci
Dzieci
Dzieci

SZKOŁA
Z RELIGIĄ
$450.00
$640.00
$820.00
$960.00
$980.00

SZKOŁA*

RELIGIA**

$340.00
$470.00
$590.00
$670.00
$700.00

$210.00
$270.00
$330.00
$390.00
$450.00

* Opłata tylko za szkołę
**Opłata tylko za religię

4. Dodatkowa opłata za klasy I-III liceum: $75.
5. Dla bezpieczeństwa uczniów każda rodzina wykona dyżur w szkole. W przypadku nie
wykonania dyżuru zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości $50.
6. W przypadku nie uregulowania należności, szkoła ma prawo skreślić ucznia z listy
oraz zatrzymać świadectwo do czasu uiszczenia pełnej opłaty.
7. Oplata za czeki bez pokrycia wynosi $35.
8. Zdjęcia uczniów robione podczas zajęć szkolnych mogą być wykorzystywane na
potrzeby szkoły (np. strona internetowej www.pshsienkiewicza.com i Facebook®, itp.)
9. W razie rezygnacji ze szkoły:

do 30 września..............zwrot opłaty za szkołę minus opłata rejestracyjna ($100)
do 30 października........zwrot połowy opłaty minus opłata rejestracyjna ($100)
po 1 listopada...............szkoła nie zwraca opłat.

10. Zamówienia na książki: wypełnione formy w raz z opłatą prosimy dostarczyć do

13 maja 2017 do sekreteriatu szkolnego.

11. Edukacja artystyczna (teatr lub opera lub muzeum) $20 od ucznia.

www.pshsienkiewicza.com

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz Polish School
5641 S. 73rd Ave., Summit, IL 60501
Tel.: (708) 415-0458

Karta rejestracyjna 2017/2018
Nazwisko : ______________________________________ __
Imię ojca : ____________________

____

Imię matki :________

__

Telefon domowy : _______________________Telefon Kom.: _______
E-mail:
Adres:

______________________
______________

_____________________
______

______

________

__

_ __________
__

_________

____________ __
_____________
_________

Piątek: ________

1
2
3
4
5

Sobota:

________

Imię dziecka
(+nazwisko, jeśli jest inne od
nazwiska podanego powyżej)

Data urodzenia
Miesiąc/Dzień/Rok

Miejsce
urodzenia

Klasa w roku
szk. 2016/17

1. Zostałem/łam poinformowany, że do przedszkola przyjmowane będą dzieci od 3 lat.
2. Zobowiązuję się do zapłaty $25 za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem jeśli
spóźnię się odebrać moje dziecko ze szkoły lub lekcji religii.
3. Zgadzam się na udzielenie wszelkiej pomocy, również medycznej, mojemu dziecku w przypadku
wypadku losowego, oraz oświadczam, że w pierwszej kolejności skorzystam z mojego
prywatnego ubezpieczenia, by pokryć koszty wynikłe podczas tegoż wypadku.
4. Prosimy o podanie szczególnych informacji zdrowotnych dziecka:
Alergia.....................................
Tak
Nie
Uczulenia.................................
Tak
Nie
Inne.........................................
Tak
Nie
(Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje).............................................................................
5. Zwalniam od odpowiedzialności za moje dziecko wszystkich pracowników szkoły w przypadku, gdy
opuści ono samowolnie budynek szkoły w czasie zajęć szkolnych.
6. Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych/danych mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa)
na stronie internetowej szkoły oraz na umieszczanie fotografii moich/mojego dziecka na stronie
www.pshsienkiewicza.com i Facebook®.
Podpis rodzica __________________________________________Data ______________
PROSIMY O PRZECHOWYWANIE POKWITOWAŃ JAKO DOWODU OPŁATY

________________________________________________________
Uwagi biurowe
Zaległa opłata za szkołę 2016/2017

Zaległy dyżur 2016/2017

www.pshsienkiewicza.com

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz Polish School
5641 S. 73rd Ave., Summit, IL 60501
Tel.: (708) 415-0458

Forma opłat 2017/2018
Imię i nazwisko ucznia:
Imię i nazwisko rodziców:

1
2
3
4
5

Dziecko
Dzieci
Dzieci
Dzieci
Dzieci

SZKOŁA
Z RELIGIĄ
$450.00
$640.00
$820.00
$960.00
$980.00

Edukacja artystyczna
(teatr lub opera lub muzeum) / od ucznia
Opłata za liceum / od ucznia
Depozyt za dyżur

SZKOŁA*

RELIGIA**

$340.00
$470.00
$590.00
$670.00
$700.00

$110.00
$170.00
$230.00
$290.00
$340.00
TOTAL:

$20.00 / x
$75.00 / x
$50.00

TOTAL :

-

* Opłata za szkołę
**Opłata za religię przy uczęszczaniu do polskiej szkoły

Forma płatności:

Czek

‘Money order’

Wszystkie czeki prosimy wystawić na:

Gotówka

Henryk Sienkiewicz Polish School

1. Opłata rejestracyjna w wysokości $100 na rodzinę jest bezwrotna i jest wliczona w opłatę
szkolną.
2. Opłatę za szkołę należy uregulować do 31 października 2017r.
3. Nie wywiązywanie się z umówionych płatności, powoduje naliczenie oplaty w wysokości $25,
a za każdy dodatkowy miesiąc zwłoki naliczona bedzie dodatkowa kara w wysokoąści $10.
4. Opłata za czeki bez pokrycia wynosi $35.
5. Dla bezpieczeństwa uczniów wykonam dyżur w szkole.W przypadku nie wykonania dyżuru
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości $50,

Podpis rodzica _______________________
Uwagi biurowe

TOTAL AMOUNT DUE
Amount Received
Balance Due
Check/ Cash ______________ Data ______________

www.pshsienkiewicza.com

Initials______________

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza
Henryk Sienkiewicz Polish School
5641 S. 73rd Ave., Summit, IL 60501
Tel.: (708) 415-0458

Forma opłat – Religia 2017/2018
Imię i nazwisko ucznia:
Imię i nazwisko rodziców:

1
2
3
4
5

RELIGIA**
$210.00
$270.00
$330.00
$390.00
$450.00

Dziecko
Dzieci
Dzieci
Dzieci
Dzieci

Dobrowolna donacja dla szkoły

$10.00

TOTAL

** Opłata tylko za religię

Forma płatności:

Czek

‘Money order’

Wszystkie czeki prosimy wystawić na:

Gotówka

Henryk Sienkiewicz Polish School

1. Opłata rejestracyjna w wysokości $100 na rodzinę jest bezwrotna i jest wliczona w opłatę
szkolną.
2. Opłatę za szkołę należy uregulować do 31 października 2017r.
3. Nie wywiązywanie się z umówionych płatności, powoduje naliczenie oplaty w wysokości $25,
a za każdy dodatkowy miesiąc zwłoki naliczona bedzie dodatkowa kara w wysokoąści $10.
4. Oplata za czeki bez pokrycia wynosi $35.

Podpis rodzica _______________________

Uwagi biurowe

TOTAL AMOUNT DUE
Amount Received
Balance Due
Check/ Cash ______________ Data ______________

www.pshsienkiewicza.com

Initials______________

