ST. FERDINAND POLISH CATHOLIC SCHOOL
Polska Katolicka Szkoła im. Św. Ferdynanda
3131 N. Mason Avenue, Chicago, IL 60634
Ph. (773) 945 0505
szkolaswferdynanda@gmail.com
www.szkolaswferdynanda.org

REJESTRACJA
DO POLSKIEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. FERDYNANDA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Zapraszamy do szkoły w nowym roku 2019/2020. Oferujemy podstawowy program
nauczania języka polskiego, historii, geografii oraz program religijny wliczony w opłatę
szkoły, a w nim przygotowanie do sakramentów swiętych. Ponadto całą gamę zajęć
pozalekcyjnych dostosowanych do różnorodnych zainteresowań młodego człowieka.
Przygotowujemy młodzież do zdawania egzaminów Certyfikatowych i Seal of Biliteracy
Poniżej ważne informacje dotyczące rejestracji oraz ogólnego funkcjonowania naszej
szkoły.

REJESTRACJA
W każdym roku szkolnym musimy wznowić swoją rejstrację. Wystarczy jedna forma rejestracyjna na rodzinę.
Po wypełnieniu wszystkich danych szkoła przekaże potwierdzenie rejestracji. Przypominamy, że do przedszkola
przymujemy dzieci, które z dniem 1 września 2019 ukończą 3 lub 4 lata. Do klasy “0” przyjmujemy te dzieci,
które z dniem 1 września 2019 ukończą 5 lat.
Uczniowie uczęszczający już do naszej szkoły mają pierwszeństwo rejestracji. Czytelnie wypełniona forma
musi być zwrócona do biura szkoły wraz z pełną kwotą do końca kwietnia 2019. W szczególnych przypadkach,
czesne możemy rozłożyć na raty po okazaniu wymaganych dokumentów. Jeżeli opłata za szkołę nie zostanie
uiszczona do 1 maja 2019 roku doliczamy karę w wysokości $50 dolarów.

REJESTRACJA NOWYCH UCZNIÓW
Rejestracja dzieci, które nigdy nie chodziły do Polskiej Szkoły św. Ferdynanda będzie w każdą sobotę kwietnia
2019 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
Tabelę opłat za szkołę otrzymacie w biurze szkoły. Opłata za I i II zmianę jest taka sama.
I zmiana

II zmiana

Ilość dzieci
Pierwsze dziecko
Dwoje dzieci
Troje i więcej dzieci
Możliwości opłaty: gotówką (cash), money order, lub czek, wpłatę wypisujemy na: Saint Ferdinand Polish School.

ZNIŻKA rodzin należących do parafii w kwocie $100,00.
Otrzymują Ci, którzy co najmniej od roku zapisani są do parafii św. Ferdynanda, używają systematycznie
kopertek ze swoim numerem parafialnym i wspierają parafię finansowo. Aby uzyskać tę zniżkę na rok szkolny
2019/2020 ofiara na kościół powinna wynosić minimum $100 w 2018 roku.

REZYGNACJE
W przypadku rezygnacji ze szkoły do 30 września potrącamy $100, po tym okresie nie wypłacamy zwrotów.

BEZPIECZEŃSTWO i DYŻURY RODZICÓW
Przy rejestracji dodatkowo pobieramy $50.00 depozyt za dyżur szkolny. Dyżur przypada tylko raz roku.
Uzgodniony jest z członkiem Komitetu Rodzicielskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest on konieczny dla
utrzymania bezpieczeństwa naszych dzieci. 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 50/50
Przy rejestracji każda rodzina zakupuje bilet na loterię pieniężną w cenie $10.00. Loteria będzie
przeprowadzona na Ogólnym Zebraniu rodziców w marcu 2020 roku. Połowa dochodu z loterii przeznaczona
jest na nagrody dla dzieci, drugą połowę rozlosujemy wśród rodziców.

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

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
W ramach lekcji religii uczniowie naszej szkoły przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych. Dzieci
klas 2 przystąpią do I komunii św. w sobotę, 16 maja 2020 natomiast młodzież klas 8 przyjmie sakarment
bierzmowania w piątek, 24 kwietnia 2020 o godz. 7:00pm w kościele św. Ferdynanda. Dokładnie informacje
dotyczące spotkań dla rodziców i przygotowania do sakramentów będą przekazane w późniejszym czasie.

MSZE ŚWIĘTE SZKOLNE
W drugą niedzielę miesiąca będą miały miejsce Msze św. szkolne ze szczególnym udziałem dzieci i młodzieży
naszej szkoły. Zachęcamy gorąco rodziców do uczestnictwa całymi rodzinami. Pierwsza msza święta szkolna w
nowym roku będzie 12 października 2019 . Liczymy bardzo na Waszą współpracę i zrozumienie.

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
Każde spotkanie z nauczycielem musi być wcześniej ustalone. nauczyciele podają numery telefonów na
pierwszych zajęciach organizacyjnych, dodatkowo każdy z nauczycieli udostępnia swój adres e-mailowy

podany na szkolnej stronie internetowej. Nauczyciel ma prawo odmówić spotkania z rodzicem, jeśli wizyta nie
była wcześniej planowana.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE
W czasie trwania zajęć lekcyjnych ze względu na bezpieczeństwo uczniów, budynek szkolny jest zamknięty.
Drzwi otwieramy 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i 5 minut przed zakończeniem zajęć. Tylko rodzice z
przedszkola i zerówek odprowadzają dzieci do klas i odbierają je z sal lekcyjnych po zajęciach. Pozostali
uczniowie samodzielnie wchodzą do budynku. Wejście # 1 przy kafeterii – dla dzieci z klas 1. Wejście # 2 przy
polskim biurze – dla uczniów z klas od 2 – 8 i liceum oraz rodziców w celu wejścia do biura polskiej szkoły.
Wejście # 3 główne – dla rodziców z najmłodszymi dziećmi, które mają zajęcia na piewszym piętrze
(przedszkole i zerówki). Tylko ci rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z sal lekcyjnych. Wejście # 4 przy
kaplicy jest zamknięte, służy tylko do wychodzenia uczniów z klas starszych (kl. 6-8). Po zakończeniu zajęć Odbiór uczniów mających zajęcia na I pietrze – przy wejściu #3 głównym. Uczniowie z 2 piętra – przy wejściu
#1 przy kafaterii, klasy licealne wychodzą przy polskim biurze – wejście #2, pozostałe klasy z 3 piętra oraz
uczniowie z basmentu – przy wejściu #4 przy kaplicy. Bardzo proszę wszystkich o dostosowanie się do tego
porządku.
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REGULAMIN UCZNIA
Na
pierwszych
zajęciach
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otrzymają
Regulamin
Ucznia.
Proszę,
aby
do
soboty 21 września zwrócić wychowawcom podpisane oświadczenie jako potwierdzenie, że Rodzice zapoznali
się z jego treścią i pomogą swoim dzieciom spełniać jego wymagania.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w róznych zajęciach pozalekcyjnych przystosowanych odpowiednio do
uzdolnień i zainteresowań dziecka. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne objęte są dodatkową opłatą. Rodzic po
zarejestrowaniu na dane zajęcia zobowiązany jest ustalić z nauczycielem, kto zaprowadzi dziecko na zajęcia i
odbierze po skończonych zajęciach.
dyrektor szkoły
Żurawski Halina

