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PROMOCJA: Poleć nas nowej rodzinie, a dostaniesz $50 gotówką!!!
Proszę zaznaczyć z lewej strony rodzaj opłaty
Jedno dziecko

opłata
$650

Dwoje dzieci

$850

Troje dzieci ( lub więcej)

$950

Klasa I i II – przygotowanie do I komunii św.

$50

$50 zniżki na rodzinę, która zapisze dzieci i zapłaci całość do 21 maja 2022r.

-$50

razem

Suma do zapłaty

$

UWAGA!!! Podajemy do wiadomości:
 wymagana 1-sza wpłata minimum $100, całość należy uregulować do 17 grudnia 2022r.
 po 1 stycznia 2023 r. za każdy miesiąc będzie naliczana dodatkowa opłata $20
 po dokonaniu zapisu w razie rezygnacji opłata za szkołę nie będzie zwracana w całości ( za rezygnację
do 30 września potrącamy $50, do 30 października potrącamy $100, po 1 listopada 2022r. nie ma
zwrotów )
 za czek zwrócony z banku ( NFS) będzie pobierana kara w wysokości $35!
 promocja za polecenie nowej rodziny wypłacana będzie we wrześniu 2022r.
 w razie problemów z płatnością prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

ALERGIE I PROBLEMY ZDROWOTNE
imię i nazwiska ucznia

rodzaj alergii lub innej choroby

1
2
3
4

Lekarz rodzinny_____________________________________________

tel. lekarza_________________________

*W razie konieczności natychmiastowego kontaktu w czasie zajęć szkolnych należy powiadomić:

Imię i nazwisko_______________________________________________

nr tel. kom._______________________

Osoby upoważnione do odbioru dzieci ze szkoły:
imię i nazwisko

nr telefonu

1
2
3
4

ZAPŁACONO_$____________________
Gotówka $___________

czek #_________

Podpis rodzica/ opiekuna___________________________

BALANS $_____________
$_____________

data___________________________

DYŻUR
Dyżurujący Rodzice zapewniają bezpieczeństwo wszystkich uczniów w szkole.
Rodzice/Opiekunowie zgłaszają się do pokoju nauczycielskiego o godz. 8: 30 am celem odebrania plakietki,
aby podpisać się i ustalić podział obowiązków na daną sobotę.
– dyżurujemy przy głównych drzwiach i łazienkach
– dopilnować osoby wchodzące na teren budynku szkolnego żeby wpisały się do “Rejestru osób wchodzących
do szkoły”, miały zmierzoną temperaturę, miały maseczki oraz zdezynfekowały ręce
– należy dopilnować, aby z budynku nie wychodzili uczniowie bez pozwolenia nauczyciela
– dopilnować, aby pod żadnym pozorem rodzice nie wchodzili do szkoły, klas podczas zajęć
– po każdej klasie sprawdzać czystość i porządek w łazienkach oraz je zdezynfekować
– w razie potrzeby zastąpić nauczyciela
– dopilnować, aby rodzic odbierający wcześniej dziecko ze szkoły wpisał się do zeszytu
– dopilnować, aby była zachowana cisza na korytarzu oraz zalecany dystans
– zwracać uwagę, żeby uczniowie przestrzegali wszystkich nakazów, wytycznych, oznakowań, instrukcji
i zasad szkoły dotyczących pandemii
OSOBA DYŻURUJĄCA MA OBOWIĄZEK
O ODPOWIEDNIM ZACHOWANIU !!!

I

PRAWO

ZWRACAĆ

UWAGĘ

UCZNIOM

Przypadki poważnego naruszenia porządku oraz nagłe wypadki należy natychmiast zgłosić do dyrektora szkoły.
W razie zagrożenia zdrowia czy życia bezzwłocznie zatelefonować po pogotowie na # 911.
Dyrektor, nauczyciele, katecheci i osoby z zarządu szkoły mają prawo poprosić dyżurujących o pomoc
i skierować do innych czynności związanych z działalnością szkoły.
W czasie dyżuru proszę nie czytać i nie używać komórek.
DYŻUR TRWA OD GODZ. 9: 00am do 12: 30pm.

Opłata za dyżur:
- rodzina z jednym dzieckiem $50
- rodzina z dwojgiem (lub więcej) dzieci zobowiązana jest do odbycia dwóch dyżurów
$100 ( 2 x $50)
- opłata za dyżur zostanie zwrócona w tym samym dniu po odbytym dyżurze ($50)
* Za dodatkowe odbyte dyżury płacimy $25
Podpisując ten formularz akceptuję wszystkie zasady, przepisy i płatności dotyczące Dyżuru w Szkole
im. Gen. Władysława Andersa.
_____________________________
czytelny podpis Rodzica

Imię i Nazwisko

______________

______________

kwota depozytu

Data Dyżuru

data

Zwrot 50$

Inicjały

Świadek

Waiver of Liability Relating to Coronavirus/COVID-19
The novel coronavirus, COVID -19, has been declared a worldwide pandemic by the World Health
Organization. Covid-19 is reported to be extremely contagious. The state of medical knowledge is
evolving, but the virus is believed to spread from person-to-person contact and/or by contact with
contaminated surfaces and objects, and even possibly in the air. People reportedly can be infected and
show no symptoms and therefore spread the disease. Evidence has shown that COVID-19 can cause
serious and potentially life-threatening illnesses and even death. Polska Szkoła im.gen.Władysława
Andersa cannot prevent you [or your child (children)] from becoming exposed to, contracting, or
spreading COVID-19 while utilizing Polska Szkoła im.Władysława Andersa services, premises, or
attending Polska Szkoła im.gen.Władysława Andersa events. It is not possible to prevent against the
presence of the disease. Therefore if you choose to attend Polska Szkoła im.gen.Władysława Andersa
you may be exposing yourself [or your child (children)] to and/or increasing your risk of contracting or
spreading COVID-19.
ASSUMPTION OF RISK:
I have read and fully understood the above warning concerning COVID-19
I______________________________________________________ hereby choose to accept the risk of
contracting COVID-19 for myself and/or my children in attending Polska Szkoła im.gen.Władysława
Andersa . This is of such value to me [and/or to my children] that I accept the risk of being exposed to,
contracting, and/or spreading COVID-19 in order to attend the Polska Szkoła im.gen.Władysława
Andersa
Signature: ______________________________________________Date:__________________________
WAIVER OF LAWSUIT/LIABILITY:
I _____________________________________________________hereby forever release and waive my
righto bring suit against Polska Szkoła im.gen.Władysława Andersa and officers, teachers, officials,
employees, or other representatives in connection with exposure, and/or spread of COVID-19 related to
attending Polska Szkoła im.gen.Władysława Andersa. That this waiver means I give up my right to bring
any claims including personal injuries, death, disease, or property losses, or any other loss, including but
not limited to claims of negligence and give up any claim I may have to seek damages, whether known
or unknown, foreseen or unforeseen.
CHOICE OF LAW: I understand and agree that the law of the State of Illinois will apply to this contract. I
HAVE CAREFULLY READ AND FULLY UNDERSTAND ALL PROVISIONS OF THIS RELEASE, AND FREELY AND
KNOWINGLY ASSUME THE RISK AND WAIVE MY RIGHTS CONCERNING LIABILITY AS DESCRIBED ABOVE.
Signature: ______________________________________________Date:__________________________

Child Name (printed):_______________________________________________ I am the parent or legal
guardian of the minor named above. I have the legal right to consent to and, by signing below, I hereby
do consent to the terms and conditions of this Release.
Signature: ______________________________________________Date: _________________________
Name (printed):___________________________________________
Last Revised: March 27, 2021

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA
Imię i nazwisko dziecka _______________________________
Data urodzenia _____________________________________ (miesiąc/ dzień/rok)
Klasa______________________________________________
Telefon komórkowy mamy_____________________________
Telefon komórkowy taty ______________________________
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące w szkole, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
nauczycieli i innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych
informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczniów wraz z nauczycielami i dyrekcją jak również ich
rodzinami.
3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
4. W czasie przyjścia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki,
duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
5. W ciągu ostatnich 24 godzin moje dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy
lub odbywały kwarantannę.
6. Wyrażam zgodę na każdorazowe pomiary temperatury ciała mojego dziecka jeśli będzie taka
konieczność - w przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych.
7. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów z zewnątrz.
8. Zostałem poinformowana/y, iż zobowiązuję się przyprowadzać dziecko stosując ochronę osobistą
(zabezpieczenie ust i nosa - maseczka lub w inny sposób, stosowanie rękawiczek, dezynfekcja rąk).
W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci, jeżeli zajdzie konieczność oczekiwania, zobowiązuję się
zachować odległość 1,5m od innych oczekujących dzieci i rodziców.
9. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym
z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Szkoły lub
Wychowawcę.
11. Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych Archidiecezji, w przypadku zarażenia wirusem
COVID-19. Po zapoznaniu się z zasadami szkoły w czasie Covid-19 i podpisując dokument rozumiem,
że stanowi on potwierdzenie, że przyjmuję do wiadomości i zgadzam się na warunki zawarte w tym
dokumencie, oraz nie będę żądał/a w jakiejkolwiek formie odszkodowania lub zadośćuczynienia od
Polskiej Szkoły im.gen.Władysława Andersa w Des Plaines w razie zachorowania dziecka.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (drukiem)
________________________________________________________
Podpis rodzica/opiekuna____________________________________
Data________________

