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ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW   

 

 

Zapisując moje dziecko/dzieci do Polskiej Szkoły w Yorba Linda: 
 

1. Jestem odpowiedzialna/y za następujące opłaty: 
- miesięczne czesne za Szkołę, płatne w każdą pierwszą sobotę miesiąca u Skarbnika lub wysyłane pocztą nie później 
   niż 15 każdego miesiąca. 
- 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.   

 

2. 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 $65,   *za dwoje dzieci: 8 x $120,   *za troje: 8 x $165 w tej samej rodzinie.   

 

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

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

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

6. Przeczytałam/em, rozumiem i będę się stosować do 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.     
 

7. Zobowiązuję się do przepracowania 3 godzin podczas Dożynek w Polskim Centrum w Yorba Linda, przed rozpoczęciem roku  
szkolnego oraz 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 na początku roku szkolnego w przypadku 3 godzin społecznych  
dożynkowych oraz miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego w przypadku 15 godzin społecznych na rzecz szkoły.    

 

8. Ponadto zobowiązuję się dopełnić mojego obowiązku dyżurowania przynajmniej w dwie soboty szkolne w roku szkolnym. 
Za każdy nieodpracowany dyżur zapłacę $80.  
 

9. Na początku roku szkolnego otrzymam od nauczyciela listę materiałów szkolnych potrzebnych mojemu dziecku w klasie, które  
obiecuję dostarczyć w ciągu dwóch tygodni.    
 

10. Przeczytam wraz dzieckiem/ćmi Reguły Zachowania się w Szkole i Dyscyplinarne Konsekwencje i zobowiązuje się do 
ich przestrzegania. 
 

11. Zaznajomiłem/am się i akceptuję: Zobowiązania Rodziców/Opiekunów, Rozkład Lekcji, Reguły Zachowania się w Szkole i 
Dyscyplinarne Konsekwencje, Obowiązki Dyżurnych Rodziców. 
 

 

 
Członkostwo w Ośrodku Polonijnym oraz Związku Narodowym Polskim jest przydatne i mile widziane. 


