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REJESTRACJA 

na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów uczęszczających obecnie do 

naszej szkoły rozpocznie się dnia 3/4/2023. Po raz pierwszy 

otwieramy rejestracje ON LINE dla wszystkich uczniow.  Link do 

rejestracji znajdziecie Panstwo na stronie internetowej szkoly: 

www.saintferdinandpolishschool.org. Jesli potrzebujecie Panstwo 

pomocy przy rejestracji ON LINE, zapraszamy do biura szkoly gdzie 

chetnie pomozemy w wypelnieniu takiej aplikacji. Biuro szkoly jest 

czynne w kaza sobote od godziny 8:30 am do 1:00 pm. Biuro nie 

bedzie czynne podczas wakacji. Przypominamy, że przy rejestracji 

jesteśmy zobowiązani do uiszczenia pełnej opłaty za rok szkolny 

2023/2024. Kwoty przedstawione w tabeli zależą od ilości 

zapisywanych dzieci 

OPŁATA ZA SZKOŁĘ ŁĄCZNIE Z RELIGIĄ WYNOSI: 

ILOŚĆ DZIECI KWOTA: 

Jedno dziecko 720 
Dwoje dzieci 1030 

Troje i więcej dzieci 1130 
Za czwarte i kolejne dziecko nie 
pobieramy opłaty 

OPŁATA ZA SZKOŁĘ ŁĄCZNIE Z RELIGIĄ tradycyjnie lub zdalnie, 

płatność kartą płatniczą dodatkowo będą pobierane koszty 

administracyjne (Paypal, credit card) w wysokości 4% kwoty 

płaconej.  
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ILOŚĆ DZIECI OPŁATA KARTĄ PŁATNICZĄ 

Jedno dziecko 720 + 4%       $748.80

Dwoje dzieci 1030    + 4%     $1,071.20

Troje i więcej dzieci 1130 + 4%  $1,175.20
Za czwarte i kolejne dziecko nie 
pobieramy opłaty 

Szkoła zastrzega sobie w nagłych przypadkach prowadzenia 

lekcji zdalnych w wymiarze 3 godzin lekcyjnych łącznie z religią. 

Administracja szkoły zastrzega sobie zmiany w kalendarzu szkoły. 

Książki dla uczniów będą sprzedawane w dniu zapisów. 

PO TERMINIE 31 SIERPNIA PRZY ZAPISACH POBIERAMY DODATKOWĄ 

OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ W WYSOKOŚCI $50 DOLARÓW. 

Opłata za zwrócony czek wynosi $35 dolarów.  

Opłata za opóźniony odbiór dziecka $20 dolarów.  

Szkoła jest akredytowana przez  Illinois Board of  Education

Szkoła oferuje: 

• naukę w systemie jednozmianowym,

• w pełni wyposażone bezpieczne klasopracownie,

• wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,

• wysoki poziom nauczania z aktywnymi metodami,

• udział w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych,

• wycieczki dla uczniów do Muzeum, koncerty, konkursy

• wycieczka dla uczniów klas maturalnych do Polski

• przygotowanie do egzaminów Seal of Biliteracy

• oraz Egzaminu Certyfikatowego

• różne formy zajęć pozalekcyjnych

• bezpieczną i przyjazną atmosferę,

• w miarę potrzeb opiekę pedagoga, psychologa, logopedy

• konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce,

• konsultacje indywidualne dla rodziców,



• oddzielne kondygnacje dla grup wiekowych (młodszych i starszych 

uczniów), 

• monitoring wizyjny, 

• bezpieczny parking z doskonałą lokalizacją  

• podstawowy program nauczania języka polskiego, historii, geografii 

oraz program religijny wliczony w opłatę szkoły,  

• Opłaty za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania i Pierwszej 

Komunii Świętej nie są wliczone w czesne szkoły i są ustalone przez 

Trójki Klasowe, Katechetów  i Koordynatorów Religijnych. 

• Opłaty za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania i Pierwszej 

Komunii Świętej nie są wliczone w czesne szkoły i są ustalone przez 

Trójki Klasowe, Katechetów  i Koordynatorów Religijnych. 

REZYGNACJE  

W przypadku rezygnacji ze szkoły do 30 września potrącamy $100, po tym 

okresie nie wypłacamy zwrotów.  

BEZPIECZEŃSTWO 

W szkole jest zatrudniony wykwalifikowany oficer bezpieczeństwa. 

Informujemy, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za samowolne 

opuszczenie szkoły przez ucznia. Za zniszczenie mienia prywatnego, klasy i 

szkoły  odpowiedzialność ponosi rodzic. Za brak informacji o problemach 

zdrowotnych dziecka szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

LOTERIA 50/50 

W opłatę rejestracyjną wliczony jest  bilet na loterię pieniężną w cenie 

$10.00.  Loteria będzie przeprowadzona na Ogólnym Zebraniu rodziców w 

marcu 2024 roku. Połowa dochodu z loterii przeznaczona jest na nagrody dla 

dzieci, drugą połowę rozlosujemy wśród rodziców.  

W opłatę szkoły jest wliczona opłata administracyjna dla Archidiecezji.  

Bieżące informacje dla rodziców są zamieszczane na szkolnej stronie 

internetowej www.saintferdinandpolishschool.org oraz szkolnym 

Facebook. 

Administracja szkoły 
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