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Informator Szkolny 2018/2019
Drodzy Rodzice,
Wakacje dobiegają końca, mamy nadzieję, że wszyscy spędzili cudownie lato i wrócą do
szkoły ze wspaniałymi wspomnieniami. Cieszymy się bardzo, że zajęcia Polskiej Szkoły
odbywać się będą nowej siedzibie: Contra Costa Christian School 2721 Larkey ln.
Walnut Creek. Do naszej Szkoły zapisujemy dzieci, które ukończą 3 lata przed 1wszym września. Oferujemy klasy liceum i klasę dla dorosłych.

18-go sierpnia zapraszamy bardzo serdecznie na DZIEŃ OTWARTY
w godzinach 10:00-12:00
Nowe miejsce dla nas wszystkich, a głównie dla dzieci, przyprowadźcie swoje pociechy
i razem pokażemy im klasy, plac zabaw i sale tańców. Pragniemy aby wszyscy uczniowie
czuli się jak w domu podczas pierwszych zajęć.
Tego dnia będą mogli Państwo również dokonać opłaty za podręczniki, dowiedzieć się
wszystkich szczegółów na temat godzin społecznych, napić się z nami kawy i zakupić
domowe wypieki.
Usprawniliśmy system aplikacji do naszej Szkoły i mogą je Państwo wypełnić wybierając odpowiedni link na naszej stronie http://polishschool.org/formularze/. Aplikacji nie
trzeba drukować, trzeba jednak spotkać się z przedstawicielem szkoły aby upewnić się,
że dostarczyli nam Państwo wszystkich niezbędnych informacji i dokonać opłaty za
szkołę.
1. OPŁATY ZA SZKOŁĘ
Opłata przy zapisach
PIERWSZE DZIECKO

$515

DRUGIE DZIECKO

$415

TRZECIE DZIECKO

$315

Opłata administracyjna jedna na rodzinę

$25
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Opcje zapłaty:
• Opłata w całości podczas Open House lub pierwszego dnia w szkole.
• Możliwość opłaty w trzech równych ratach. Pierwsza rata przy zapisach. W przypadku
tej opcji doliczane $50 do czesnego, szczegóły u księgowych.

Forma zapłaty:
• Gotówka lub czek (czeki prosimy wypisywać na PAEC)
• Karta kredytowa lub PayPal, link na stronie http://polishschool.org/platnosci/

2. Warunki otrzymania świadectwa ukończenia klasy lub zaświadczenia o
uczęszczaniu do klasy.
Warunki otrzymania świadectwa ukończenia danej klasy:
- Odrabianie zadań domowych.
- Obecność na minimum 60% zajęć szkolnych.
- Aktywny udział podczas lekcji.
- Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.
W sytuacji jeśli uczeń/uczennica nie spełni wyżej wymienionych warunków, na koniec
roku szkolnego nie otrzyma świadectwa, lecz zaświadczenie o uczęszczaniu do danej
klasy.
Dziecko może również otrzymać świadectwo uczęszczania na lekcje religii.

3. Obowiązki rodziców:
• Przywożenie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonym planem zajęć.
• Dzieci wprowadzamy do klas, nie pozostawiamy dzieci bez opieki na placu zabaw.
• Odpracowanie 15-stu godzin społecznych lub uiszczenie opłaty w wysokości $20 za
godzinę, jeśli ktoś nie planuje odpracowywania godzin.
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4. Godziny społeczne/Dyżury:
• Każda rodzina zobowiązana jest do odpracowania 15 godzin społecznych w ciągu roku
szkolnego. W skład godzin wliczany jest dyżur podczas zajęć szkolnych. Dyżur polega
na dzwonieniu na lekcje i przerwy oraz dbaniu o bezpieczeństwo dzieci na przerwach.
Odpracowanie dyżuru i spędzenie jednej soboty w roku w szkole to świetna okazja do
poznania innych rodziców, nauczycieli no i przede wszystkim kolegów naszych dzieci.
Wierzymy, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo naszych
pociech.
• W ciagu roku szkolnego prosimy kilkakrotnie rodziców o pomoc w wydarzeniach
szkolnych: pieczenie ciasta, zakup owoców, wody, jedzenia na: Barbórkę, konkurs recytatorski, Dzień Mamy i Taty itd. oraz o przywiezienie dzieci na występy na festiwalach. Za każda wykonaną pracę na rzecz szkoły odpisywane są rodzicom godziny
społeczne.

5. Uwaga: !!! SZKOŁA BEZ ORZECHÓW !!!
Wiele dzieci ma alergie na różnego rodzaju orzechy. Bardzo prosimy nie dawać do szkoły
jedzenia, które może zawierać jakiekolwiek orzechy. Prosimy pomóżcie nam dbać o
zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów.

6. Dotacje dla Szkoły
Jeżeli chcieliby Państwo przekazać dotację lub znają osobę prywatną lub firmę, która
mogłaby wesprzeć finansowo naszą Szkołę, bardzo prosimy o wypisanie czeku na PolishAmerican Educational Committee of San Francisco, Inc. lub PAEC i przesłanie na adres
korespondencyjny Szkoły:
PAEC
P.O. Box 5439 Walnut Creek, CA 94596
Dotacje na rzecz naszej Szkoły można deklarować w ankiecie podatkowej
(Tax ID: 23-7012816).
Przyjmujemy również rzeczowe dotacje i gift cards, które będą częścią naszej cichej
aukcji na dorocznym balu Barbórka.
Sukces Szkoły zależy od nas wszystkich. Liczymy, że będziesz jego częścią!

