
KARTA REJESTRACYJNA 2021-2022 kontakt@ignacypaderewski.org 8149 Golf Rd. Niles, IL 60714

(Jedna na rodzinę) www.ignacypaderewski.com (847) 553-4917

NAZWISKO UCZNIA IMIĘ UCZNIA Klasa Szkoła Religia Taniec* Plastyka* Alergie
1 [__] [__] [__] [__]

2 [__] [__] [__] [__]

3 [__] [__] [__] [__]

4 [__] [__] [__] [__]

Uwagi/notatki:_____________________________________________________________________________________________________________________________________

AGREEMENT: I agree to drop off and pick up my children from school on time. Classes last from 9:00am to 12:30pm. Additional classes (religion, dance and art) last from 12:45pm to 1:30pm. The school

provides childcare only during these hours. I declare that I release the school from any responsibility for my children if they left the building arbitrarily during school hours. I agree to publish photos/videos

of my children on the school website. I acknowledge that the school is not financially responsible for students' electronic or personal equipment. I undertake to inform my children not to use electronic

devices during class. An electronic device may be confiscated during classes and given to a parent. Each student is admitted to school conditionally. Students who do not comply with the Student's

Regulations will be punished in accordance with the rules contained therein. Bounced check fee is $50. The registration fee for the school year 2021/22 is removed. Hall monitoring deposit is $50 per

family. Tuition is due by December 31 and can be paid in a maximum of 3 installments. After January 1, a $ 25 penalty will be issued for each month of delay. In case of cancellations before

September 30th there will be a deduction of $50 per child and no refund will be issued after that date.

REGULAMIN: Zobowiązuję się do punktualnego przywożenia i odbierania dziecka/dzieci ze szkoły. Zajęcia trwają od 9:00 am do 12:30pm. Zajęcia dodatkowe (religia, taniec i plastyka) trwają od

12:45pm do 1:30pm. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi tylko i wyłącznie w tych godzinach. Oświadczam, że zwalniam szkołę z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko/dzieci jeżeli samowolnie

opuściło budynek w czasie zajęć szkolnych. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć/wideo mojego dziecka/dzieci na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnym wirtualnym serwisie. Przyjmuję do

wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowych za urządzenia elektroniczne lub personalne uczniów. Zobowiązuję się do poinformowania mojego dziecka/dzieci aby nie używało(y)

urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych. Urządzenie elektroniczne może zostać skonfiskowane podczas zajęć i oddane do rąk rodzica. Każdy uczeń jest przyjmowany do szkoły warunkowo.

Osoby niestosujące się do Regulaminu Ucznia będą ukarane zgodnie z zasadami w nim zamieszczonymi. Opłata za wystawienia czeku bez pokrycia wynosi $50. Opłata rejestracyjna na rok szkolny

2021/22 zostaje zniesiona. Opłata zwrotna za dyżur wynosi $50 od rodziny. Minimalna wpłata za szkołę podczas zapisów wynosi $100. Opłatę końcową za szkołę można uregulować na raty do 31

grudnia (maksimum 3 raty). Od daty 1 stycznia naliczana będzie kara $25 za każdy miesiąc opóźnienia. W przypadku rezygnacji do 30 września, potrąca się $50 od dziecka a po tym terminie nie

ma zwrotu.

Podpis rodzica/opiekuna: Data: Telefon: E-mail:

Please make checks payable to: I.J. Paderewski Polish School

------------------------------------------------------------------------------------------- For    Office    Use    Only ------------------------------------------------------------------------------------------

Date Initials Check / Cash Check # $ Paid $ Balance Notes Szkoła+dyżur:                $400+50, $200, $150
Check / Cash Religia:                    $175, $150, $125
Check / Cash Taniec/Plastyka:       $125, $125, $125
Check / Cash Graduation fee (kl 8 i 3 liceum):               $25
Check / Cash Total:_____________
Check / Cash *Taniec/Plastyka - minimum 10 osób

Ignacy J.Paderewski Polish School admits students of any race, color, national and ethnic origin to all the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students at the school. It does

not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin in administration of its educational policies, admission policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administered programs.


