POLSKA SZKOŁA IM. GENERAŁA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, iż jestem poinformowany(a), że uczniowie Szkoły im. gen. K. Pułaskiego nie mogą bez
zgody nauczyciela lub dyrektora szkoły opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Jednocześnie
zwalniam Szkołę im. Gen. K. Pułaskiego z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko (w wieku powyżej 11
lat) jeżeli opuściło ono budynek szkoły samowolnie w czasie zajęć szkolnych.
2. Oświadczam, że zobowiązuję się do odbierania mojego dziecka na czas po zakończeniu zajęć
szkolnych. W razie spóźnienia się z odebraniem dziecka ze szkoły zobowiazuję się zapłacić sumę $15.00 za każdą
rozpoczętą godzinę spóźnienia. Dzieci od przedszkola do kl. 4 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 jest ona w stanie 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 Policje. Dotyczy to również dzieci uczestniczących w
zajęciach zespołu “Słoneczka”.
3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z poniższymi zasadami opłat i zwrotów opłat za szkołę:
Jeżeli zapisanie do szkoły nastąpi w ciagu 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 kosztów
manipulacyjnych plus $10.00 za każdy dzień zajęć od każdego dziecka. Po 31 grudnia nie ma zwrotów. Pisemne
oświadczenie o wypisaniu ucznia ze szkoły jest konieczne. Zaległości nie uregulowane do 17 listopada 2018r. podlegać
będą dodatkowej opłacie $20 za każdy rozpoczęty miesiąc spóźnienia.
4. Palenie papierosów na szkolnym parkingu oraz na terenie budynku szkolnego jest surowo
wzbronione. Każdy uczeń oskarżony o palenie papierosów będzie usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym
bez zwrotu opłaty za szkołę.
5. Uczniowie przynoszą do szkoły rowery, telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny
na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież
sprzętu.
6. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za wszelkie zniszczenia wyrządzone na terenie szkoły
przez ucznia oraz pokrycie kosztów z tym związanych.
7. Parkowanie i zatrzymywanie się wzdłuż żółtej linii naprzeciw wejścia do szkoły jest zabronione.
Prędkość obowiązująca na parkingu: 10 mil na godzinę.
8. Uczniowie klasy maturalnej biorący udział w studniówce zobowiązani są do uiszczenia dodatkowej
opłaty (suma podana będzie przez wychowawcę klasy) do końca października. Opłata obejmuje: uczestnictwo w
studniówce, pamiętnik oraz grupowe zdjęcie ze studniówki.
9. Wyrażam zgodę na eksponowanie (zamieszczanie) na szkolnej stronie internetowej
(www.szkolapulaskiego.org) ,Facebook, publikacjach związanych ze szkołą i dokumentach akceptowanych przez
szkołe zdjęć i informacji o moim dziecku/moich dzieciach (informacji i zdjęć dotyczących uczestnictwa
dziecka/dzieci 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.
10. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku (dzieciom) pierwszej pomocy w razie nagłego
wypadku w czasie zajęć szkolnych włącznie z wezwaniem karetki pogotowia.
11. Za niepodane problemy zdrowotne dziecka, jak specyficzne alergie, chroniczne choroby lub inne
medyczne kondycje szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Podpis ____________________________________ Imie i nazwisko___________________________________
Rodzic lub Prawny Opiekun /Parent or Legal Guardian

Data: ____________________ ________________________________________________________________
Imię dziecka/Imiona dzieci

