
 

Polska Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modrzejewska Polish School of Orange County
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KARTA ZAPISU - REGISTRATION FORMKARTA ZAPISU - REGISTRATION FORM  
ROK SZKOLNY - SCHOOL YEAR  2016/2017  

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI – PLEASE PRINT

Imię i Nazwisko Ucznia
Student’s Name

Data 
Urodzenia

Date of Birth

Miejsce Urodzenia
Place of Birth

Klasa
Grade

Informacje o Zdrowiu/Alergie
Health Information/Allergies

Należy
do PNA

PNA
member

Imię i Nazwisko Matki (Mother’s Full Name):..................................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko Ojca (Father’s Full Name):…...................................................................................................................................................................

Adres Domowy (Address): …............................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................................................................

Telefon Kontaktowy (Phone #):..........................................................................Telefon Kontaktowy (Phone #): …......................................................... 

E-Mail: …...........................................................................................................................................................................................................................

Kontakt w nagłych wypadkach (Emergency Contact):.....................................................................................................................................................

Zgadzam się na udostępnienie innym Rodzicom z Polskiej Szkoły mojego (I agree to disclose to other parents in the Polish School my)(check the box)

              adresu (address)                  telefonu (phone #)                   e-mail

Zgadzam się na publikację zdjęć mojego dziecka(i) na szkolnej stronie internetowej/ulotkach (I agree to publishing of my children(s) pictures on  
the school website/flyers):

UPOWAŻNIENIE   (  DISCLOSURE  )  
Jestem świadomy tego, że Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Rada Rodziców dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo mojemu 
dziecku w trakcie jego pobytu w Szkole. Gdyby jednak doszło do nieszczęśliwego wypadku, nie będę rościć pretensji finansowych ani 
powoływać do odpowiedzialności cywilnej Dyrekcji, Nauczycieli i Rady Rodziców. 
Upoważniam Dyrekcję i Nauczyciela mojego dziecka do podjęcia decyzji w razie nagłego wypadku.

I understand that the School Director, the teachers and members of the Parent Council will do everything in their power to ensure the safety  
and well being of my child while he or she is attending classes at the Polish School in Yorba Linda.  In the event of an unfortunate accident,  
I will not hold the Director, the teachers or members of the Parent Council responsible for the incident.
In the case of a medical emergency, I give my permission to the Director and/or teachers to make a decision concerning my child’s health,  
safety and well-being.

Podpis Rodzica/Opiekuna (Parent/Guardian Signature)..................................................................................................... Data …................................



 

Polska Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej
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ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  
• Niniejszym zapisuję moje dziecko/dzieci: …...............................................................................................................................................................

  …...........................................................................................................................................................................................................................................  
do Polskiej Szkoły w Yorba Linda na rok szkolny 2016/2017.

• Jestem odpowiedzialna/y za następujące opłaty:
- miesięczne czesne za Szkołę, p  ł  atne w ka  ż  d  ą   pierwsz  ą   sobot  ę   miesi  ą  ca u Skarbnika lub wysy  ł  ane poczt  ą   nie p  óź  niej  
     ni  ż   15 k  aż  dego miesi  ą  ca  .  
- pisemna rezygnacja z uczęszczania do Szkoły musi być złożona 1 miesiąc przed opuszczeniem Szkoły i nie później 
     niż 31 marca; ewentualny zwrot nadpłaconego czesnego nastąpi po terminie opuszczenia Szkoły; 
- opłata za spóźnienie w płaceniu czesnego – $10; jedno spóźnienie będzie darowane;
- opłata za zwrot czeku przez bank – $25.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nieuiszczenie wszystkich należnych opłat (w tym również ekwiwalentu 
pieniężnego za nieodpracowane godziny – patrz niżej) przed dniem zakończenia roku szkolnego, pozbawi moje dziecko 
prawa otrzymania świadectwa ukończenia danej klasy i możliwości zapisu do Szkoły w następnych latach. 
W sytuacjach wyjątkowych dogodniejszy sposób płacenia czesnego może być z góry uzgodniony ze Skarbnikiem. 

• Zgadzam się na następujący rozkład opłat (płatne przy rozpoczęciu Szkoły):

- miesięczne czesne za 9 miesięcy podzielone na 8 równych opłat:
  za jedno dziecko, każda z 8 opłat będzie wynosić $60,  za dwoje dzieci: 8 x $110,  za troje: 8 x $150 w tej samej rodzinie.

• Wczesna rejestracja (w maju) gwarantuje miejsce w odpowiedniej klasie i otrzymanie podręczników w pierwszym dniu Szkoły.

• Przy składaniu aplikacji wymagana jest od każdego dziecka tzw. Opłata Wstępna w wysokości $30. Opłata Wstępna będzie 
odliczana od pierwszej opłaty za szkołę lub od opłaty za podręczniki.   

• Przy rejestracji po rozpoczęciu roku szkolnego, dziecko moje nie ma gwarantowanego miejsca w odpowiadającej mu
       poziomem klasie ze względu na limitowaną ilość miejsc.

• Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest ukończenie 4 lat do 31 grudnia br. szkolnego.

• Otrzymałam/em, przeczytałam/em, rozumiem i będę się stosować do zasad Statutu Szkolnego i obowiązujących regulaminów.  
Jednym z moich statutowych obowiązków jako rodzica jest utrzymywanie bieżących kontaktów ze Szkołą i aktywne 
uczestnictwo w Jej życiu. Minimum stanowią częste indywidualne rozmowy z nauczycielami, sprawdzanie Tablicy Ogłoszeń 
Szkolnych, czytanie i odpowiadanie na e-maile ze Szkoły.

• Zobowiązuję się do przepracowania co najmniej 15 godzin w roku szkolnym w imprezach dochodowych organizowanych 
przez Szkołę. W przypadku niemożności wywiązania się z tego obowiązku wpłacę ekwiwalent pieniężny w wysokości $15 za 
godzinę. W ciągu 7 dni od przepracowania każdej godziny, zgłoszę ją do zapisania u Koordynatora Godzin. 
Ostateczne rozliczenie przepracowanych godzin oraz uregulowanie ekwiwalentu pieniężnego następuje miesiąc przed 
zakończeniem roku szkolnego.
Ponadto zobowiązuję się dopełnić mojego obowiązku dyżurowania przynajmniej w dwie soboty szkolne w roku szkolnym. 
Za każdy nieodpracowany dyżur zapłacę $80.

• Na początku roku szkolnego otrzymam od nauczyciela listę materiałów szkolnych potrzebnych mojemu dziecku w klasie, 
które obiecuję dostarczyć w ciągu dwóch tygodni.   
Otrzymałam/em Pakiet Rejestracyjny Szkoły zawierający m. in. kopię Karty Zapisu, Statut Szkolny, Prawa i Obowiązki Ucznia,  
Regulamin Ucznia, Zgodę na Publikację Zdjęć, Obowiązki Dyżurnych Rodziców i Obowiązki Rady Rodziców.

          Podpis Rodzica/Opiekuna  .............................................................................................................................  Data .........................................

 Członkostwo w Ośrodku Polonijnym oraz Zwiąku Narodowym Polskim  jest przydatne i mile widziane.
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            REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLE I DYSCYPLINARNE KONSEKWENCJE 
               RULES OF BEHAVIOR IN SCHOOL AND DISCIPLINARY CONSEQUENCES 

Reguły zachowania się w Polskiej Szkole wywodzą się z następujących zasad: szacunku i tolerancji dla innych, prawa uczniów do nauki
oraz możliwości efektywnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli.
1. W Szkole panują stosunki koleżeństwa oparte na wzajemnym zrozumieniu i chęci niesienia pomocy innym. Niedozwolone są kpiny 
czy naigrawanie się z innych.  

2. Wszelkie spory pomiędzy sobą, Uczniowie rozwiązują poprzez rozmowę, ewentualnie z pomocą Nauczyciela lub Dyrektora.  

3. Uczniów obowiązuje czyste i skromne ubranie bez obraźliwych sloganów i przykrywające brzuch. W klasie nie nosi się nakrycia głowy.  

4. Zabrania się używania w czasie lekcji elektronicznych gadżetów: telefonów komórkowych, ipodów, gier elektronicznych, itp. 
Przedmioty te będą skonfiskowane i mogą być odebrane tylko przez Rodziców.  

5. Uczniowie są zobowiązani do okazywania szacunku Nauczycielom, dyżurującym Rodzicom, pracownikom Kościoła i do wykonywania 
ich poleceń.  

6. Uczniom nie wolno opuszczać terenu Szkoły w czasie zajęć i przerw, jeździć na desce lub hulajnodze, przynosić niebezpiecznych 
czy kontrowersyjnych przedmiotów i publikacji. Przedmioty te będą konfiskowane przez Nauczyciela/Dyrektora/dyżurującego Rodzica 
i mogą być odebrane tylko przez Rodziców.  

7. Podczas zajęć, na teren Szkoły nie wolno przyprowadzać rodzeństwa lub koleżanek i kolegów nie zapisanych do Szkoły. 
Jeżeli osoby takie znajdą się na terenie Szkoły, muszą być pod stałą opieką dorosłego.  

8. Uczniowie nieprzestrzegający reguł i zasad obowiązujących w Szkole oddawani są trzystopniowej dyscyplinie. 
I stopień -  ustne upomnienie przez  Nauczyciela (udokumentowane i podpisane przez Rodziców). 
II stopień  - pisemna nagana i oficjalna rozmowa z Dyrektorem Szkoły. III stopień -  usunięcie Ucznia ze Szkoły.
…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

The rules of behavior in the Polish School are derived from the following principles: respect and tolerance for others, the rights of students  
to learn, and the ability to effectively conduct classes by teachers.

1. In the School relationships based on mutual understanding and willingness to help others will prevail. There is no tolerance of mockery
 or bullying of others.

2. Students should solve any dispute between themselves by talking to each other or with help of a Teacher or Director.

3. Students should wear clean and neat clothing. Students are prohibited from wearing: attire with insulting slogans and/or exposing  
student's midsection, hats in the classroom.

4. During class time, it is forbidden to use any electronic gadgets: cell phones, iPods, electronic games, etc. These items will be confiscated  
and may be collected only by the parents.

5. Students are expected to respect and obey teachers, parents on duty and staff of the Church.

6. Students are not allowed to: leave School grounds during classes and breaks; skateboard or scooter; bring dangerous or controversial  
subjects and publications. These items will be confiscated by the Teacher/Director/ Parent on duty and can be collected only by the parents.

7. Siblings or friends not registered in Polish School are not allowed on the School grounds during School hours. If such persons are on the  
School premises, they must be under the constant supervision of an adult.

8. Students who do not adhere to School rules and regulations will be subject to  three levels of disciplinary interventions: level 1- oral  
reprimand by Teacher (documented and signed by the parents), level 2 - a written reprimand and official conversation with Director of  
School, level 3 - the removal of a student from School.

Zobowiązuję się do przestrzegania szkolnych zasad i reguł. (I agree to abide by the School's rules and regulations)

…...................................................................................................   ….....................................................................................  …..........................
Imię & Nazwisko Rodzica (Parent's Name)                       Podpis Rodzica (Parent's Signature)          Data (Date)

…..................................................................................................   ….....................................................................................  …..........................
Imię & Nazwisko Ucznia (Student's Name)                        Podpis Ucznia (Student's Signature)           Data (Date)



 

Polska Szkoła im. Heleny Modrzejewskiej
Helena Modrzejewska Polish School of Orange County

3999 Rose Drive     Yorba Linda, CA 92886     (949) 300-5930      www.szkolapolska-oc.org

                                    ZAMÓWIENIE NA PODRĘCZNIKI:ZAMÓWIENIE NA PODRĘCZNIKI: ROK SZKOLNY 2016-2017    

           
              NAZWISKO UCZNIA/STUDENT LAST NAME: …......................................................................................................................

KLASA/ 
GRADE PODRĘCZNIK/TEXTBOOK QTY   IMIĘ UCZNIA/   

  STUDENT FIRST NAME

OPŁATA WSTĘPNA/ 
INITIAL FEE
$30 PER CHILD

Przedszkole Maja uczy się i bawi - cz. I
Maja uczy się i bawi – cz. II

Zerówka Kubuś idzie do szkoly - cz. I
Kubuś idzie do szkoly – cz. II

Klasa I Już czytam – podręcznik   NOWY
Już piszę – ćwiczenia cz.1   NOWY
Już potrafię – ćwiczenia cz.2   NOWY
Katechizm

Klasa II W szkole i w domu -  cz.1   NOWY
W szkole i w domu – cz.2   NOWY
Katechizm

Klasa III Z uśmiechem i słońcem - czytanka
Z uśmiechem i słońcem - ćwiczenia
Katechizm

Klasa IV Piękna nasza Polska cała - czytanka
Piękna nasza Polska cała - ćwiczenia
Katechizm

Klasa V W radosnym kręgu -  czytanka
W radosnym kręgu - ćwiczenia
Historia Polski Bobiński – kl. V
Katechizm

Klasa VI Sercem w stronę ojczyzny - czytanka
Sercem w stronę ojczyzny - ćwiczenia
Historia Polski – kl.VI
Geografia Polski – kl.VI
Katechizm

Klasa VIII Do kraju tego...-  czytanka
Do kraju tego... -  ćwiczenia
Historia Polski Bobiński – kl.VIII
Geografia Polski – kl.VIII
Katechizm

  TOTAL PAID $
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