Regulamin zapisów do Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej w roku szkolnym 2017/18
1.

Stawki opłat za naukę w roku szkolnym 2017/18

Rodzina
Należąca do parafii
za 1 dziecko:
za 2 dzieci:
za 3 i więcej dzieci:

nienależąca do parafii
$480.00
$795.00
$1095.00

$580.00*
$895.00*
$1195.00*

Rejestracja po 21 maja dodatkowa opłata $50.
Z uwagi na dodatkową opiekę pedagogiczną, opłata za
naukę w klasie 3-latków i 4-latków oraz w kl „O” jest
podwyższona o $50.00 za każde dziecko na cały rok
szkolny.
2.

3.

4.

5.

W przypadku rezygnacji z nauki w szkole zwrot jest
obliczany według następujących zasad:





7.

8.

Do zniżki w opłacie za naukę w Polskiej Szkole im. Trójcy
Świętej w wysokości 30% normalnej stawki uprawnieni są:
a)

nauczyciele,

b)

katecheci,

c)

członkowie Zarządu Szkoły i Komisji Rewizyjnej,

d)

osoby na stałe pracujące w sklepiku (za osoby takie
uważa się te, które pracowały w sklepiku przez co
najmniej 75% sobót w roku szkolnym).

W przypadku, gdy osoba wymieniona w p. 9d skorzystała
z przywileju zniżki w opłacie za naukę i nie wywiązuje się
z podjętego zobowiązania, Zarząd Szkoły ma prawo
podjąć decyzję o odebraniu zniżki i wyznaczyć termin
uzupełnienia wpłaty do pełnej kwoty.

Od każdego zapisywanego dziecka, do maksymalnej ilości
czworga dzieci, pobierana jest opłata za dyżury w wysokości 10. W przypadku śmierci rodzica uczniowie są uprawnieni do
$50.00. Opłata ta jest zwracana po odbyciu dyżuru w
50% zniżki w opłacie za naukę.
szkole. Od opłat za dyżury zwolnione są osoby wymienione
11.
Zniżka z tytułu sieroctwa nie uprawnia do zwolnienia z
w p.8.
obowiązku wykonania dyżuru w szkole i opłata za dyżur
przyjmowana jest na normalnych zasadach.
Zapisy do Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej
i
przyjmowanie opłat za naukę rozpoczynają się 11-go marca 12. Zniżki przyznane z tytułu sieroctwa lub pracy dla szkoły
2017r. i kończą się 21-go, maja 2017r. Podczas zapisu
nie akumulują się. Przyznawana jest tylko jedna zniżka o
wymagana jest minimalna opłata rejestracyjna w wysokości
wyższej wartości.
$100.00 od każdego zapisywanego ucznia i opłaty za dyżury
13. Osoby, które nie mogą wnieść opłaty za naukę w szkole w
zgodnie z zasadami opisanymi w p.2.
całości z powodu trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć
Ostatecznym terminem uiszczenia w całości opłaty za naukę
na rozłożenie płatności maksymalnie do trzech rat
w Polskiej Szkole jest 2 sobota, tj. 14-go, października
płatnych do:
2017r.

1. rata – 30 listopada 2017 r.
Opłata za naukę niewpłacona w całości do 14-go

2. rata – 30 stycznia 2018 r.
października 2017r. będzie podwyższona o $30.00 od

3. rata – 30 marca 2018 r.
rodziny. Uczniowie, których rodzice nie wniosą opłaty za
szkołę przed 3 sobotą, tj. 18-go, listopada 2017r. nie
zostaną tego dnia i w każdą następną sobotę dopuszczone
do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych aż do czasu
uiszczenia opłaty w całości.

6.

9.

Aby uniknąć podwyższonej opłaty z tytułu niezapłacenia w
terminie, pisemna prośba o rozłożenie płatności musi
wpłynąć na ręce członka Zarządu Szkoły nie później niż 14go października 2017 r. W momencie dokonywania zapisu
nadal wymagana jest wpłata $100.00 opłaty rejestracyjnej i
opłaty za dyżur za każdego zapisywanego ucznia.

Każda rata nie wpłacona w wyznaczonym terminie będzie
rezygnacja zgłoszona przed 30 września: kwota
podwyższona o dodatkową opłatę w wysokości $30.00.
całkowita pomniejszona o $100.00 opłaty rejestracyjnej
od rodziny. Zwrotowi podlega opłata za dyżur po
14. Poza ulgami i zniżkami wymienionymi w p. 8, 9 i 10 nie
warunkiem, że nie został jeszcze odpracowany,
będą przyznawane zniżki lub ulgi z innego powodu.
rezygnacja zgłoszona po 30 września, a przed 31
grudnia: połowa wniesionej opłaty. Zwrotowi podlega
opłata za dyżur, pod warunkiem, że nie został jeszcze
odpracowany.
rezygnacja zgłoszona po 1 stycznia nie powoduje
zwrotu opłaty za naukę i za dyżur.

Opłata za naukę dzieci zapisywanych do szkoły po
rozpoczęciu roku szkolnego musi być uiszczona jednorazowo
w całości w wysokości:


przed 1 stycznia 2018r.: 100% normalnej stawki +
opłata za dyżur,



po 1 stycznia 2018.: 50% normalnej stawki + opłata za
dyżur.

Od opłat za dyżury zwolnieni są:
a)

nauczyciele, katecheci i osoba zatrudniona w bibliotece,

b)

członkowie Zarządu Szkoły i Komisji Rewizyjnej,

c)

osoby na stałe pracujące w sklepiku szkolnym.

15. Rodzinom, dzięki którym do Polskiej Szkoły im. Trójcy

Świętej zapisane zostaną dzieci z innych rodzin, przysługuje
zniżka w wysokości $20. Aby zniżka została przyznana,
„nowa” rodzina musi zgłosić nazwisko rodziny
„zapraszającej” w momencie dokonywania zapisu do szkoły.

* nie obowiazuje rodzicow po raz pierwszy zapisujących
dzieci do naszej szkoly

