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KARTA ZAPISU DO POLSKIEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 
2014/2015

Imię i nazwisko Ucznia: ....................................................................................................................................................................

Data(*) i miejsce urodzenia: ...............................................................................................................................................................
(*)  patrz warunki na str 2.
Imiona Rodziców: Matka .................................................................    Ojciec   ..............................................................................

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna, z którym Uczeń mieszka: ........................................................................................................

Adres:               .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Telefon domowy: ...................................................    Telefon dodatkowy:    .....................................................................

Imię, nazwisko i telefon dodatkowej osoby kontaktowej: ................................................................................................................

Zgadzam się □ /nie zgadzam się □ na udostępnienie mojego adresu i telefonu innym Rodzicom z Polskiej Szkoły

Adres elektroniczny: .........................................................................................................................................................................

Zgadzam się □ /nie zgadzam się □ na udostępnienie mojego adresu elektronicznego innym Rodzicom z Polskiej Szkoły

Zainteresowania Ucznia: ...................................................................................................................................................................

Zainteresowania Rodziców: ..............................................................................................................................................................

Dane o ubezpieczeniu lekarskim/szpitalnym Ucznia: .......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Imię, nazwisko i telefon lekarza rodzinnego Ucznia:  ......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Alergie i regularnie zażywane lekarstwa: ….....................................................................................................................................

Podpis Rodzica/Opiekuna zapisującego dziecko do Szkoły ...........................................................  Data ..................................

UPOWAŻNIENIE:
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 Szkoły  i  Nauczyciela  mojego  dziecka  do  podjęcia  odpowiedniej  decyzji  w  razie  nagłego 
wypadku.

Zgadzam się □ /nie zgadzam się □ na wyprowadzenie mojego dziecka poza teren Polskiej Szkoły (np. do parku...) w 
ramach zajęć szkolnych.

Podpis przynajmniej jednego Rodzica/Opiekuna ….......................................................................  Data .................................. 
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ZOBOWIĄZANIE  RODZICÓW / OPIEKUNÓW

· Niniejszym  zapisuję moje  dziecko  ........................................................................................  do  Polskiej Szkoły w 
Yorba Linda na rok szkolny 2014/2015.

· 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 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 Związku Narodowym Polskim przydatne i mile widziane.
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ/PHOTO RELEASE FORM 

Wyrażam zgodę na robienie zdjęć mojego dziecka podczas zajęć i specjalnych wydarzeń w Polskiej 

Szkole im. Heleny Modrzejewskiej w Yorba Linda, w celu wykorzystania ich wyłącznie na użytek Szkoły

do celów promocyjnych i publikacji szkolnych. Niniejszym zrzekam się wszelkich praw do 

odszkodowania lub ich własności. Materiały te mogą obejmować publikacje drukowane lub 

elektroniczne, witryny internetowe i inne formy publikacji elektronicznych.

I hereby give permission to Helena Modrzejewska Polish School in Yorba Linda, to take photographs 

and/or digital images of my child, captured during regular and special events for use in the Polish School 

promotional materials and publications, and waive any rights of compensation or ownership thereto. 

These materials might include printed or electronic publications, websites or other electronic publications.

 
Nazwisko Dziecka/Name of Child (pismo drukowane/please print): 

_______________________________________________________ Wiek /Age: ___________________
 

Nazwisko Rodzica lub Opiekuna/Name of Parent or Guardian (pismo drukowane/ please print):

  ______________________________________________________
 

 Podpis Rodzica lub Opiekuna/Parent or Guardian’s Signature: 

________________________________________________________
  

Data/Date: ______________________________________________
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Reguły zachowania się w Szkole Polskiej i dyscyplinarne konsekwencje

Reguły zachowania się wywodzą się z zasad:
   szacunku i tolerancji dla innych
   nieograniczania w żaden sposób prawa innych uczniów do nauki
   możliwości efektywnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli.

1. W szkole panują stosunki koleżeństwa, oparte na wzajemnym zrozumieniu i chęci niesienia pomocy innym. Nie
dozwolone są kpiny czy naigrawanie się z innych.
Wszelkie spory pomiędzy sobą uczniowie rozwiązują poprzez rozmowę, ewentualnie z pomocą nauczyciela lub Dyrektora.

2. Uczniów obowiązuje schludny wygląd (czyste i skromne ubranie bez obraźliwych sloganów, w tym np. 
nieodsłanianie brzuchów, zarówno przez dziewczęta jak i chłopców). 
W klasie nie nosi się nakrycia głowy.

3. Zabrania się używania w czasie lekcji elektronicznych gadżetów jak telefony komórkowe, ipody, gry 
elektroniczne, itp. Przedmioty te będą skonfiskowane i mogą być odebrane osobiście przez rodziców.

4. Porządek i bezpieczeństwo wymagają posłuszeństwa uczniów, tzn. stosowania się do poleceń nauczycieli, 
dyżurujących rodziców i pracowników Kościoła.
W szczególności, dzieciom nie wolno opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć i przerw, jeździć na desce lub hulajnodze, 
przynosić niebezpiecznych czy kontrowersyjnych przedmiotów i publikacji. Nauczyciel lub dyżurujący rodzic ma prawo do
konfiskaty takich nieodpowiednich rzeczy (zabawek, czasopism, makijażu itp.) i oddania ich po zajęciach do rąk rodziców 
(nie dziecka).

5. W czasie kiedy odbywają się zajęcia, na teren Szkoły nie wolno przyprowadzać rodzeństwa lub koleżanek i 
kolegów nie uczęszczających do Szkoły.

6. Uczniowie zakłócający porządek, zachowujący się agresywnie w stosunku do innych osób (w tym swoich 
kolegów) lub nie przestrzegający innych ogólnych zasad obowiązujących w Szkole Polskiej poddawani są trzystopniowej 
dyscyplinie. Pierwszy stopień stanowi ustne upomnienie nauczyciela (udokumentowane i podpisane przez rodziców). Drugi
to pisemna nagana i oficjalna rozmowa z Dyrektorem Szkoły. Trzeci przypadek złego zachowania powoduje usunięcie 
ucznia ze szkoły.

Proszę zachować do wiadomości


Proszę podpisać i odesłać do szkoły

Przeczytałam(em) Reguły zachowania się w Szkole Polskiej i dyscyplinarne konsekwencje razem ze swoim dzieckiem i 
zobowiązuję się do nich stosować.

___________________________________ ______________________________________ ______________
Imię i Nazwisko Rodzica Podpis Rodzica Data

Przeczytałam(em) Reguły zachowania się w Szkole Polskiej i dyscyplinarne konsekwencje i zobowiązuję się do nich 
stosować.

___________________________________ ______________________________________ ______________
Imię i Nazwisko Ucznia Podpis Ucznia Data


