SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO
im. Św. Jana Pawła II przy Kościele Św. Michała Archanioła
w Bridgeport, Connecticut.
310 Pulaski - Street Bridgeport, CT 06608

WYSOKOŚĆ I ZASADY ODPŁATNOŚCI 2019/2020
Jednakowe ceny obowiązują za zajęcia we wszystkich klasach od czterolatków do ósmej klasy szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2019/2020 obowiązywać będą następujące zasady odpłatności:

1. $410.00 za jedno dziecko w szkole
2. $605.00 za dwoje dzieci w szkole
3. $690.00 za troje dzieci w szkole
4. $328.00 za jedno dziecko w liceum
5. $484.00 za dwoje dzieci w liceum
6. $552.00 za troje dzieci w liceum
7. $545.00 za jedno dziecko w szkole i jedno w liceum
8. $598.00 za jedno dziecko w szkole i dwoje liceum
9. $644.00 za dwoje dzieci w szkole i jedno w liceum
Opłaty należy dokonać do skarbników szkoły pierwszego dnia obecności dziecka w szkole wraz ze
złożeniem aplikacji. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności.
Ostateczny termin wpłaty czesnego za szkołę upływa dnia - 31 października 2019 roku.
Za każdy miesiąc opóźnienia w uiszczeniu czesnego za szkołę (zaczynając od 1 listopada 2019) doliczana jest
kara w wysokości $50.00
Rodziny, które nie uiszczą opłaty do 1 listopada 2019 roku, proszone są o kontakt z radą rodziców
do 30 listopada 2019 (Rafał Bronowicz tel: 203 570-7651)
Rodzice opłacają koszt książek, który jest różny i zależy od klasy, do której uczęszcza dziecko.
Rodzice zobowiązani są do odpracowania 14 godzin na rzecz szkoły w ciągu roku szkolnego.
Przykładowe możliwości i wartości odpracowywanych godzin:
•
•
•
•
•
•

sobotni dyżur w czasie zajęć szkolnych - 8 godziny – jest obowiązkowy
działalność jako dwójka klasowa w Komitecie Rodzicielskim – 4 godziny
przygotowanie pomieszczeń szkolnych do zajęć – zgodnie z czasem pomocy
pomoc przy szkolnych imprezach – zgodnie z czasem pomocy
pomoc przy organizacji sylwestrowej zabawy szkolnej
pieczenie i sprzedaż ciast wielkanocnych – 1 godzina za każde upieczone ciasto
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Jeżeli rodzice nie mają możliwości odpracowania godzin, istnieje możliwość uregulowania tego zobowiązania
opłatą $15 za każdą nieodpracowaną godzinę czyli $210 za 14 godzin.
Zobowiązanie należy uregulować do końca roku szkolnego 2019/2020.
Wszystkie zobowiązania wobec szkoły należy wpłacać do skarbników szkoły:
Anna Kuniej & Marta Borowska, czekiem lub gotówką.
Czek należy wystawić na: Polish

Podpis rodzica/opiekuna

Language School at St. Michael Church

Data
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