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REJESTRACJA
DO POLSKIEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. FERDYNANDA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Bardzo dziękujemy za owocną współpracę w kończącym się roku szkolnym. Zapraszamy do
współpracy w nowym roku 2018/2019. Informujemy, że oprócz podstawowego programu
nauczania oferujemy zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci, które mają
przerwę w edukacji w polskiej szkole, lub nie uczęszczały do polskiej szkoły. Mamy też
ofertę nauki języka polskiego od podstaw dla dzieci od lat czterech i młodzieży. Oferujemy
również całą gamę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do różnorodnych zainteresowań
młodego człowieka. Poniżej ważne informacje dotyczące rejestracji oraz ogólnego
funkcjonowania naszej szkoły.

PONOWIENIE REJESTRACJI
Uczniowie, którzy uczęszczali do Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Ferdynanda w Roku Szkolnym 2017-2018 i
pragną kontynuować naukę w przyszłym roku szkolnym muszą wznowić swoją rejstrację. Wystarczy jedna
forma rejestracyjna na rodzinę. Proszę zauważyć, że forma ma dwie kartki. Kartka żółta jest potwierdzeniem
rejestracji. Proszę jej jednak nie odrywać. Po sprawdzeniu wszystkich danych szkoła przekaże potwierdzienie
rejestracji. Rodzina, która nie ponowi w tym czasie rejestracji, uważana jest za rezygnującą ze szkoły. Na to
miejsce będą przyjęte dzieci z zewnątrz, które chcą rozpocząć naukę w naszej szkole.
Na tę formę proszę również wpisać nowe dziecko (przy imieniu umieścić gwiazdkę), które rozpocznie
naukę, a którego rodzeństwo już chodzi do naszej szkoły. Przypominam, że do przedszkola przymujemy dzieci,
które z dniem 1 września 2018 ukończą 3 lub 4 lata. Do klasy “0” zaś przyjmowane są te dzieci, które z dniem 1
września 2018 ukończą 5 lat.
Drodzy Państwo! Prosimy dopilnować zapisów, gdyż w póżniejszym terminie szkoła nie gwarantuje ani zmiany,
ani klasy jakich sobie Państwo życzą. Uczniowie uczęszczający już do naszej szkoły mają pierwszeństwo
rejestracji. Proszę Rodziców o czytelne wypełnienie tej formy i dostarczenie wraz z opłatą do biura szkoły do
końca kwietnia 2018. Przy rejestracji dziecka należy wpłacić pełną kwotę aby pozostać z tą samą kwotą jak w
poprzednim roku szkolnym, w innym przypadku, opłata za Szkołę wzrasta o $50 dolarów od Rodziny
Ostateczna opłata musi być uregulowana do 15 września 2018 r. W szczególnych przypadkach, osoby proszące
o rozłożenie opłat na raty powinny osobiście zgłosić się do biura szkoły.

REJESTRACJA NOWYCH UCZNIÓW
Rejestracja dzieci, które nigdy nie chodziły do Polskiej Szkoły św. Ferdynanda będzie w każdą sobotę kwietnia
2018 w godzinach od 9:00am do 3:00pm w biurze szkolnym. Serdecznie prosimy o poinformowanie tych,
którzy zainteresowani są zapisem dzieci do naszej szkoły. Jeśli dziecko uczęszczało do innej polskiej szkoły, przy
rejestracji konieczne jest okazanie świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.

OPŁATY
PIERWSZA ZMIANA
Ilość dzieci
1 dziecko
2 dzieci
3 i więcej dzieci

Rodzina
należąca do parafii

380
480
550

Rodzina
nienależąca do parafii

480
580
650

DRUGA ZMIANA
Rodzina
należąca do parafii

340
440
490

Rodzina
nienależąca do parafii

440
530
600

Możliwości wpłaty: gotówka (cash), money order, credit/debit card lub czeki, które wypisujemy na: Saint Ferdinand Polish School.

ZNIŻKA

Do otrzymania $100 zniżki kwalifikują się tylko te rodziny, które co najmniej od roku zapisane są
do parafii św. Ferdynanda, używając systematycznie kopertki ze swoim numerem parafialnym wspierają
parafię finansowo. Aby uzyskać tę zniżkę na rok szkolny 2016/2017 w kopertach powinno być złożone
minimum $100 w czasie od września 2015 do sierpnia 2016 r. Wszystkich parafian, którzy spełniają te
wymagania prosimy o wpisanie swojego numeru koperty na formie rejestracyjnej.

REZYGNACJE

W przypadku rezygnacji ze szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego potrącamy $50.00,
w okresie do 30 września - $100.00, następnie do końca października $150.00. Od 1 listopada 2016 nie
wypłacamy zwrotów.

DYŻURY RODZICÓW Przy rejestracji dodatkowo pobieramy $20.00 jako depozyt za dyżur szkolny.
Dyżur przypada tylko raz w roku i jego termin jest uzgadnniany przez członków Komitetu Rodzicielskiego z
odpowiednim wyprzedzeniem. Czas dyżuru: na pierwszej zmianie od 8:15am do 11:45pm; na drugiej zmianie
od 11:45pm do 3:15pm. Po odbyciu dyżuru zwracamy depozyt. W wypadku nie zgłoszenia się na dyżur,
pieniądze przechodzą na potrzeby szkoły.

LOTERIA

Przy rejestracji każda rodzina zakupuje bilet na loterię pieniężną w cenie $10.00. Loteria
będzie przeprowadzona na Ogólnym Zebraniu rodziców w marcu 2017. Połowa dochodu z loterii przeznaczona
jest na nagrody dla dzieci, drugą połowę rozlosujemy wśród rodziców.

KOMUNIKACJA

Bieżace informacje dla rodziców są zmieszczane na szkolnej stronie internetowej
www.szkolaswferdynanda.org. Bardzo proszę rodziców o solidne i systematyczne zapoznawanie się z tymi
informacjami. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt ze szkołą poprzez: telefon do biura
(773) 945 0505 lub email szkoły: szkolaswferdynanda@gmail.com.

Dyrektor Szkoły
Halina Żurawski

