The Emilia Plater Polish School

KARTA REJESTRACYJNA 2016/2017

INFORMACJE OGÓLNE
Nazwisko Rodzica:

Imię Rodzica:

Adres:

Miasto:

Stan:

Telefon domowy:

Telefon do pracy:

Email: PL/ENG

Telefon komórkowy:

Kod pocztowy:

Nazwisko Rodzica:

Imię Rodzica:

Adres:

Miasto:

Stan:

Telefon domowy

Telefon do pracy:

Email: PL/ENG

Telefon komórkowy:

Lekarz rodzinny:

Kod pocztowy:

Telefon lekarza rodzinnego:

DZIECI
Imię

Nazwisko

Data Urodzenia:

Klasa

Religia

Nowy uczeń?

Alergie?

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

W przypadku zapisu na religię podać nazwę parafii:
W przypadku alergii proszę podać więcej inforamcji:

KONTAKT W NAGŁYCH WYPADKACH
Imię i nazwisko:

Pokrewieństwo:

Telefon domowy:

Telefon komórkowy:

OPŁATY (NIE WYPEŁNIAĆ)
Ilość dzieci

Cena

Religia

1

$370

$120

2

$540

$180

3+

$660

$200

Opłata
(po 6/30/2016)

Dyżur

Czekoladki

$40 depozyt
$100

Tak

$30
$20

Nie

Przedszkole

Matura

$200/dziecko

$50/dziecko
$

$

8 Klasa

$10/dziecko
$

Książki

Suma

$
$

$

$

PŁATNOŚĆ (NIE WYPEŁNIAĆ)
Forma płatności
Gotówka
Czek
Karta Kredytowa

Zapłacono

Numer czeku

$

Numer listy

Osoba przyjmująca opłatę

Kwota do zapłacania

$

Potwierdzam zgodność powyższych danych.

Podpis

Data

Oświadczenie
1.

Oświadczam, iż jestem poinformowany(a), że uczniowie Szkoły im. Emilii Plater nie mogą bez zgody nauczyciela lub członka
Zarządu Szkoły opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Jednocześnie zwalniam Szkołę im. Emilii Plater
z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko, jeżeli opuściło ono budynek szkoły samowolnie w czasie zajęć szkolnych.

2.

Oświadczam, że zobowiązuję się do odbierania mojego dziecka na czas po zakończeniu zajęć szkolnych. W razie spóźnienia
się z odebraniem dziecka ze szkoły zobowiązuję się zapłacić sumę $25 za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.

3.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z poniższymi zasadami opłat i zwrotów opłat za szkołę.

4.

Jeżeli zapisanie do szkoły nastąpi w ciągu roku szkolnego do dnia 31 grudnia, opłata pobrana będzie w wysokości 100%
pełnej stawki. Po 31 grudnia opłata wynosi 50% pełnej stawki.

5.

Zwroty opłat za szkołę: Klasy maturalne nie ma zwrotu. Pozostałe klasy: Do 3 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego
potrącone będzie $50 kosztów manipulacyjnych plus $10 za każdy dzień szkoły. Od 1 października do 31 grudnia potrącone
będzie $50 kosztów manipulacyjnych plus 50% opłaty. Po 31 grudnia nie ma zwrotów. Pisemne oświadczenie o wypisaniu
ucznia ze szkoły jest konieczne.
W wypadku wystawienia czeku bez pokrycia pobierana będzie opłata w wysokości $40.

6.

Palenie papierosów na szkolnym parkingu oraz na terenie budynku szkolnego jest surowo wzbronione. Każdy uczeń
oskarżony o palenie papierosów będzie usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłaty za szkołę.

7.

Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia wyrządzone na terenie szkoły przez ucznia oraz pokrycie
kosztów z tym związanych.

8.

Oświadczam, że moje dzieci posiadają wszystkie wymagane przez szkołę macierzystą szczepienia i badania medyczne. Za
zatajone problem zdrowotne dziecka, jak alergie, chroniczne choroby lub tym podobne szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

9.

Wyrażam zgodę na wyjazdy moich dzieci na wycieczki organizowane przez szkołę w trakcie trwania roku szkolnego.

10. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć moich dzieci na stronach internetowych, w gazetach, kronikach i innych dokumentach
akceptowanych przez szkołę.
11. Osoby składające zamówienia na książki po pierwszej sobocie od rozpoczęcia roku szkolnego będą obciążone
dodatkową opłatą w wysokości $20.
12. Tylko osoby upoważnione mają prawo do przebywania na na korytarzach szkolnych.
13. Zobowiązuję się do zapozniania się z “Regulaminem Ucznia”.

Podpis

Data

