
Szkoła Języka Polskiego                                                                    Rok szkolny 
i Przedmiotów Ojczystych                                                                    2021/ 2022 
im. Fryderyka Chopina w Allamuchy, NJ 
 
 

REGULAMIN FINANSOWY 
 
 

Czesne 
 

Letnia Rejestracja do 1 sierpnia 2021 r.- wymagana zaliczka $20.00 od dziecka 
 

• Pierwsze dziecko - $320.00  

• Drugie dziecko - $300.00 

• Trzecie dziecko – S280.00 
 
Mogą Państwo rozłożyć opłatę za szkołę na dwie części i wówczas opłaty półroczne 

wynosić będą: 
 

• Pierwsze dziecko - $170.00  

• Drugie dziecko - $160.00 

• Trzecie dziecko - $150.00 
 

Pierwszą część opłaty trzeba wnieść do 31 października a drugą do 31 stycznia.   
 

Rejestracja po 1 sierpnia 2021 r.  
 

• Pierwsze dziecko - $340.00  

• Drugie dziecko - $320.00 

• Trzecie dziecko – $300.00 
 

Również wówczas mogą Państwo rozłożyć opłatę za szkołę na dwie części, a opłaty 
półroczne odpowiednio będą wynosić: 
 

• Pierwsze dziecko - $180.00 

• Drugie dziecko – $170.00 

• Trzecie dziecko - $160.00 
 
Opłaty dodatkowe: 
 

Komitet Rodzicielski - $20.00 od dziecka 
Czesne za religię wynosi $60.00 i należy je zapłacić do 31 października. 
Kaucja za dyżury - $60.00. Każda rodzina zobowiązona jest do czterech dyżurów 

w ciagu roku szkolnego. Kaucja zostanie zwrócona na koniec roku szkolnego, pod 
warunkiem, że wszystkie dyżury zostaną wypełnione. 



 

Spóźnianie się z wpłatą czesnego 
 

Szkoła ma zobowiązania finansowe które musi płacić w terminie (wynajem sal 
szkolnych, opłaty biurowe, opłaty rządowe, ubezpieczenie itd.)  Jeśli ktoś z Państwa 
spóźnia się z wpłatą czesnego, naraża wówczas szkołę na dodatkowe koszty.  Toteż  
wprowadzamy kary dla spóźnialskich. Będą one wynosić $10 za każde dziecko, za 
każdy rozpoczęty miesiąc spóźnienia.  Czyli jeżeli np. ktoś zapłaci czesne dopiero 17 
listopada i ma dwoje dzieci w szkole wówczas jego kara wynosić będzie $20. 
 

 Dzieci osób które do końca stycznia nie uiszczą połowy czesnego, wraz z  
opłatami za spóźnienia, nie będą mogły kontynuować nauki w polskiej szkole. 
 
 

Zbieranie Funduszy Dodatkowych 
 

W celu zgromadzenia funduszy na zabawę jasełkową, piknik, wycieczkę i liczne 
konkursy dla dzieci. Szkoła Polska organizuje różne formy dodatkowego pozyskiwania 
funduszy (fundraising).  Dla tych którzy nie mają czasu lub ochoty uczestniczenia w 
danym "fundraising" istnieje możliwość wykupu (buy out). 

 

 
Zabawa Dochodowa 

 
Jak co roku Polska Szkoła organizuje zabawę walentynkową dla dorosłych.  

Zgodnie z decyzją Zarzadu Szkoły z dnia 04/28/2012 każda rodzina zobowiązana 
jest do wykupienie przynajmniej jednego biletu. Bilet musi być zakupiony przed 
zabawą.     

 
   

Shopping Dollars 
 

Podobnie jak w roku ubiegłym proponujemy Państwu doskonałą formę pomocy 
polskiej szkole. Doskonałość tej formy pomocy wynika z tego ze szkoła będzie zarabiać 
pieniądze, a Państwa nic to nie będzie kosztować!  Są to karty na zakupy (gift cards), 
które mogą Państwo kupić do określonego sklepu.  Na przykład: kupują Państwo kartę 
za $100 do ShopRite i mogą Państwo te 100 dolarów w tym sklepie wydać. Państwa to 
nic nie kosztuje, a szkoła dostaje 5% od zakupionych kart. 
  

Proponujemy sklep ShopRite, w którym większość z Państwa robi zakupy. 
Zgodnie z decyzją zarządu szkoły każda rodzina musi wykupić rocznie $400.  
Ci z panstwa którzy uważają te formę pomocy za zbyt uciążliwą mogą skorzystać z 
opcji wykupu (buy out) i po prostu wpłacić do kasy szkoły $20 (na rodzinę). 

 



 
 

Dyżury Szkolne 

 
W celu zapewnienia zasad bezpieczeństwa podczas zajęć zobowiązujemy każdą 

rodzinę by zapisała się na dyżur cztery razy w roku.  Lista dyżurów będzie 
przygotowana przez szkołę i dostępna na naszej stronie internetowej: 
www.szkolajezykapolskiego.com.  Dodatkowo będą Państwo zawiadamiani przez email 
kiedy będzie Państwa kolej na pełnienie dyżuru.  Oczywiście jeżeli przydzielone daty 
nie będą Państwu odpowiadać, mogą się Państwo wymienić z innymi rodzicami. Każda 
rodzina będzie zobowiązona do wpłacenia kaucji wysokości $60.00, która 
zostanie zwrócona na koniec roku szkolnego, gdy rodzina wykona wszystkie 
dyżury 

 
 

Obowiązki Dyżurnego 
 

Ponieważ część z Państwa pytała się jakie są obowiązki dyżurnego, przedstawiamy 
Państwu poniższa listę: 

 
1. Dyżurny, zaprowadza uczniów do ich klas, a po zajęciach przyprowadza uczniów 

do wyjścia ze szkoły. 
2. Dyżurny sprawdza temperaturę uczniów przed wejściem do klas oraz zbiera 

podpisane przez rodziców „Health screening form”  
3. Dyżurni pomagają roznosić pizzę podczas przerwy na lunch 
4. Po zajęciach dyżurni zaprowadzają ład w szkole. 
5. Dyżurny sprawdza czy dzieci nie bałaganią w łazience. 
6. Dyżurny czuwa nad tym by dzieci przebywały tylko na terenie klas i korytarzy. 
7. Dyżurni pilnują wszystkich drzwi i czuwają nad tym by dzieci wychodziły na 

zewnątrz tylko pod opieką nauczyciela lub rodzica. 
 
 
 
 
Akceptuję powyższy regulamin finansowy. 
 
 
 
_______________________________               _______________________________ 
Imię i nazwisko rodzica                                                           Podpis rodzica 
 
 
 
Regulamin Finansowy należy oddać wraz z Kartą Rejestracyjną dyrektorowi, 
księgowej lub skarbnikowi szkoły (tylko osoby siedzące przy stoliku biurowym). 


