KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej- Curie
Tarpon Springs, Fl.
ROK SZKOLNY 2016/2017

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
DATA URODZENIA (M/DZIEŃ/ROK)

MIEJSCE UR.

2. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
DATA URODZENIA (M/DZIEŃ/ROK)

MIEJSCE UR.

3. IMIE I NAZWISKO DZIECKA
DATA URODZENIA(M/DZIEŃ/ROK)

MIEJSCE UR.

IMIĘ I NAZWISKO MATKI
IMIĘ I NAZWISKO OJCA
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON DOMOWY

TELEFON KOM.1
TELEFON KOM.2

E-MAIL 1
E-MAIL 2
ADRES I TELEFON LEKARZA DZIECKA
ALERGIE I INNE SCHORZENIA DZIECKA
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Oświadczenie
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w razie wypadku mojego dziecka:
DZIECKO 1.
DZIECKO 2.
DZIECKO 3.

w czasie zajęć szkolnych i przebywania pod opieką nauczycieli, nie będę zgłaszać żadnych roszczeń finansowych
związanych z kosztami leczenia i odszkodowań pod adresem szkoły lub nauczycieli. W razie nagłego wypadku
w czasie zajęć szkolnych, wyrażam zgodę na podjęcie stosownych kroków włącznie z wezwaniem karetki
pogotowia.
Oświadczam, że jestem poinformowany(a), że uczniowie Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarpon
Springs, nie mogą bez zgody nauczyciela lub dyrektora szkoły,opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć
lekcyjnych. Jednocześnie zwalniam szkołę z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko (w wieku powyżej 11
lat), jeżeli opuściło ono budynek szkoły samowolnie w czasie zajęć szkolnych.
Oświadczam, iż zobowiązuję się do odbierania mojego dziecka na czas po zakończeniu zajęć szkolnych.
W razie spóżnienia się z odebraniem dziecka ze szkoły zobowiązuję się zapłacić sumę $12.00 za każdą rozpoczętą
godzinę spóżnienia. Dzieci od przedszkola do klasy 3 muszą być odebrane przez rodziców lub opiekunów z klasy.
Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko
(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku
bezpieczeństwa. Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy.
W tym przypadku wezwany zostanie drugi rodzic, prawny opiekun dziecka lub upoważniona do odbioru inna osoba.
Jeżeli jest to niemożliwe, nauczyciel ma prawo wezwać Policję.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z poniższymi zasadami opłat i zwrotów opłat za szkołę:
 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.
Zwroty opłat za szkołę:
 do 3 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego potrącone będzie $50.00 kosztów manipulacyjnych;
 od 1 października – potrącone będzie $50.00 kosztów manipulacyjnych plus $10.00 za każdy dzień zajęć
od każdego dziecka;
 po 31 grudnia nie ma zwrotów.
Pisemne oświadczenie dotyczące wypisania ucznia ze szkoły jest konieczne.
Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za wszelkie zniszczenia i szkody wyrządzone na terenie szkoły
przez ucznia oraz pokrycie kosztów z tym związanych.
Wyrażam zgodę na eksponowanie (zamieszczanie) na szkolnej stronie internetowej www.polskaszkolamsc.com,
Facebook, publikacjach związanych ze szkołą i dokumentach akceptowanych przez szkołę, zdjęć i informacji
o moim dziecku/dzieciach dotyczących uczestnictwa w szkolnych uroczystościach.
Wyrażam zgodę na używanie podanych wyżej danych kontaktowych do wykorzystania na potrzeby
szkoły do otrzymywania telefonów, e-maili, SMS-ów oraz poczty regularnej.
Podpis _____________________________ Imię i nazwisko _____________________________
(Rodzic lub prawny opiekun/ Parent or Legal Guardian)
Data____________________________

____________________________________________
Imię dziecka/imiona dzieci
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Zgłaszam udział mojego dziecka na dodatkowe warsztaty:
Religia
Przygotowanie do I Komunii Św.
Bierzmowanie
Pozalekcyjne
Świetlica

Osoby upoważnione do odbioru dziecka:

1.

telefon

2.

telefon

3.

telefon
Opłaty :

Opłata roczna: Pierwsze dziecko $395.00; Drugie dziecko $350.00; Trzecie dziecko $150.00
Zajęcia pozalekcyjne: $5.00 za jedną lekcje; Świetlica $5.00 jednorazowo; Religia $75.00 rocznie.
Przygotowanie do I Komunii Św. lub Bierzmowania: $100.00 rocznie.
Podpis

Data

*** Polska szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarpon Springs, Fl. nie dyskryminuje osób ze względu na rasę,

kolor skóry, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność oraz wiek, podczas nauczania i prowadzenia zajęć szkolnych
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