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Ø Rejestracja zdalna i osobista w biurze szkoły została zakończona.
Ø W roku szkolnym 2020/2021 zostają otwarte oddziały klasowe od
przedszkola do liceum klasy III.
Ø Wszystkie zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych szkoły z
klimatyzacją starannie przygotowanych w/g zaistniałych przepisów
bezpieczeństwa.
Ø W związku z powyższym szkoła dysponuje ograniczoną liczbą sal i
mieszczących się w nich uczniów.
Ø Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach od 9:00 do 12:00 szkoła
podstawowa i liceum 8:45- do 12:30
Ø Dla wszystkich uczniów szkoły są przewidziane trzy wejścia i wyjścia,
które zostały podzielone w/g klas na poszczególnym piętrze ( parter)
drzwi środkowe od biura szkoły angielskiej ( I piętro) drzwi do biura
szkoły polskiej, i (II piętro) drzwi od Sali Jason Torba Center.
Ø Uczniowie przebywają w szkole tylko na swoim piętrze, nie ma przerw
pomiędzy lekcjami na korytarzach.
Ø Szkoła nie ma dyżurów rodziców, nie ma też zwrotu opłata za dyżury.
Została zatrudniona Pani, która pełni funkcję ochroniarza (security).
Ø Opłaty roczne za szkołę (opłata za religię wliczona jest w opłatę za
szkołę):
1 dziecko: $ 570, $ 670 rodzina nie należąca do parafii
2 dzieci: $ 730, $ 830 rodzina nie należąca do parafii
3 dzieci: $ 860, $ 960 rodzina nie należąca do parafii
4, 5 dziecko nie pobieramy opłaty, (Free)
Ø Przed zamknięciem rejestracji można było zarejestrować się zdalnie(on
line) i opłacić czesne kartą kredytową, czekiem lub gotówką w biurze
szkoły.
Ø (*)kwota z doliczonym 3% Transaction Fee, którą szkoła musi zapłacić za płatność kartą
kredytową lub PayPal

Ø W sytuacjach wyjątkowych opłata jest rozpatrywana na podstawie
dostarczonych dokumentów, uprawniających do zniżki lub częściowego
zwolnienia.
Ø Wypisanie dziecka z listy uczniów: uczeń wypisany ze szkoły do końca
września, zwrot czesnego zostaje pomniejszony o $100,

uczeń wypisany ze szkoły do końca
października, zwrot czesnego zostaje pomniejszony o $200,
od 1 listopada do końca roku
szkolnego szkoła nie zwraca czesnego.
Ø Szkoła nie zwraca opłat w przypadku: relegowania (karnego)usunięcia
ucznia ze szkoły drogą dyscyplinarną.
Ø Od nowych uczniów wymagamy :
świadectwa ukończenia poprzedniej klasy z innej placówki szkolnej.
przedmioty obowiązujące w szkole to: język polski, religia, geografia
polski i historia polski,
Ø Na okres pandemii wstrzymane są wszystkie zajęcia pozalekcyjne.
Ø Rodzice są zobligowani do wypełnienia załączonych dokumentów, i
zwrotu ich w pierwszym dniu szkoły. Brak wypełnionych dokumentów
wiąże się z opóźnieniem przyjęcia ucznia do klasy.
Ø Zadania domowe dla uczniów będą umieszczone na stronie szkoły, lub
wysyłane przez nauczyciela drogą elektroniczna na podany adres email
rodzica.
Ø Bieżące informacje będą umieszczane na stronie szkoły oraz na
szkolnym Facebook.
Ø W przypadku odebrania ucznia ze szkoły podczas zajęć lekcyjnych,
rodzic zobowiązany jest o wypisanie poniższej formy i wręczenie osobie
wpuszczającej do budynku szkolnego.

Przepisy obowiązujące ucznia w klasie:
Ø Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia swoich książek i zeszytów oraz
przyborów szkolnych podpisanych imieniem i nazwiskiem na tytułowej
stronie.
Ø Uczeń może mieć podpisaną butelkę plastikową wody, która po lekcjach
jeżeli nie skończy wyrzuca do kosza.
Ø Podczas zajęć lekcyjnych obowiązują maseczki. Uczeń musi mieć w
plecaku zastępczą maseczkę i jeżeli jest uczulony na dane płyny swoje
mokre chusteczki dezynfekujące.
Ø Wyjścia załatwiające potrzeby fizjologiczne, tylko za pozwoleniem
nauczyciela.

Ø Na czas pandemii od każdego rodzica prosimy o wparcie w postaci
niezbędnych środków czyszczących, które wykorzystamy dla Waszego
dziecka:
Jedną rolkę papieru do rąk,
Jedno opakowanie mokrych chusteczek,
Jeden środek dezynfekujący w postaci chusteczek, lub płynu.

Akceptacja regulaminu przepisów szkoły *
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym Regulaminem Szkoły
i akceptuję jego warunki.
Podpis czytelny
rodzica/opiekuna___________________________________Data______________

………………………………………………………………………………………

Zawiadomienie nauczyciela o wcześniejszym opuszczeniu zajęć przez ucznia.
Oświadczam, że mój syn/moja córka ………………………………………….
uczęszczająca do klasy……………….., będzie zwolniona z zajęć w dniu
dzisiejszym o godzinie…………………….. Osobiście odbiorę dziecko o
określonym czasie z budynku szkoły.
Podpis rodzica/ opiekuna ……………………………………………..
Data…………………

