ST. FERDINAND POLISH CATHOLIC SCHOOL
Polska Katolicka Szkoła Im. Św. Ferdynanda

3131 N. Mason Avenue, Chicago, IL 60634
Ph. (773) 945 0505
www.szkolaswferdynanda.org
szkolaswferdynanda@gmail.com

REJESTRACJA
Rozpoczęliśmy już rejestrację uczniów na rok szkolny 2020/2021.
Termin rejestracji dla dzieci obecnie uczęszczających do naszej
szkoły i nowych uczniów upływa 30 czerwca. Ze względu na panującą
obecnie pandemię, rejestracja w tym roku odbywa się elektronicznie.
Prosimy o jak najszybsze wypełnienie formularza wraz z uiszczeniem
pełnej opłaty kartą płatniczą. Opłaty na rok szkolny 2020/2021 są
przedstawione w tabeli poniżej. Informujemy, że zapisu do szkoły
dokonujemy wyłącznie na podstawie wypełnionej karty rejestracyjnej.
Administracja szkoły zastrzega sobie rozwiązanie klasy jeżeli liczba
uczniów będzie poniżej 15 dzieci oraz zmian w kalendarzu szkoły.
OPŁATY
ZMIANA poranna i ZMIANA popołudniowa

Rodzina
należąca do
parafii
570

Rodzina
nienależąca do
parafii
670

Dwoje dzieci

730

830

Troje i więcej dzieci

860

960

Ilość dzieci
Pierwsze dziecko

ZNIŻKA rodzin należących do parafii w kwocie $100.00
Otrzymują rodziny które co najmniej od roku zapisani są do parafii
św. Ferdynanda, używają systematycznie kopertki ze swoim
numerem parafialnym i wspierają parafię finansowo. Aby uzyskać tę

zniżkę na rok szkolny 2020/2021 ofiara na kościół powinna wynosić
minimum $100 w 2019 roku.
PO TERMINIE 30 CZERWCA POBIERAMY DODATKOWĄ OPŁATĘ
ADMINISTRACYJNĄ W WYSOKOŚCI $50 DOLARÓW.

Opłata za zwrócony czek wynosi $35 dolarów.
Opłata za opóźniony odbiór dziecka $20 dolarów.
Szkoła oferuje podstawowy program nauczania języka polskiego, historii,
geografii oraz program religijny wliczony w opłatę szkoły, Opłaty za
przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania i Pierwszej Komunii Świętej nie
są wliczone w czesne szkoły i są ustalone przez Trójki Klasowe, Katechetów
i Koordynatorów Religijnych.
REZYGNACJE
W przypadku rezygnacji ze szkoły do 30 września potrącamy $100, po tym
okresie nie wypłacamy zwrotów.
BEZPIECZEŃSTWO
Ze względu na istniejacą pandemię i przepisy wewnętrzne szkoły zostają
zniesione dyżury rodziców. Informujemy, że szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia. Za
zniszczenie mienia prywatnego, klasy i szkoły odpowiedzialność ponosi
rodzic. Za brak informacji o problemach zdrowotnych dziecka szkoła nie
ponosi odpowiedzialności .
LOTERIA 50/50
W rejestrację wliczony jest bilet na loterię pieniężną w cenie $10.00.
Loteria będzie przeprowadzona na Ogólnym Zebraniu rodziców w marcu
2021 roku. Połowa dochodu z loterii przeznaczona jest na nagrody dla dzieci,
drugą połowę rozlosujemy wśród rodziców.
Bieżące informacje dla rodziców są zmieszczane na szkolnej stronie
internetowej www.szkolaswferdynanda.org. oraz szkolnym Facebook.
Administracja szkoły

