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Kwestionariusz zapisu na rok szkolny 2023/2024

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna:

Pełen adres zamieszkania:

Telefon/-y: Adres email:

# Nazwisko ucznia Imię ucznia Klasa Data urodzenia Miejsce urodzenia Religia

1

2

3

4

1. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku / dzieciom pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku w czasie zajęć
szkolnych.

2. Zobowiązuję się do wniesienia pełnej opłaty w terminie do 1 listopada 2023 roku oraz przyjmuję do wiadomości, że bez
względu na okoliczności, po powyżej określonym terminie w/w opłata nie podlega zwrotowi.

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka/dzieci na stronie internetowej szkoły
(szkolaherberta.com) oraz na profilu szkoły w serwisie społecznościowym Facebook™

4. Przyjmuję do wiadomości, że dyżury rodziców w naszej szkole są obowiązkowe. W przypadku niewywiązania się z tego
obowiązku, do opłaty za szkołę zostanie doliczona kwota $50.

Opłata rejestracyjna w wysokości $100 jest bezzwrotna i wliczona jest w opłatę za szkołę i/lub religię. Przy zapisie wymagana jest
wpłata w wysokości $100 od każdego dziecka. Pozostałą kwotę należy uregulować w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego
kwestionariusza.W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie doliczona zostanie kwota w wysokości $50.

Ilość dzieci: 1 2 3 4

Szkoła z religią i zajęcia w liceum $530 $780 $990 $1120

Tylko szkoła $380 $560 $680 $730

Suma: Dodatkowe wpłaty Data / Nr pokwitowania

Pierwsza wpłata:

Pozostała suma:

Podpis rodzica: Data zapisu:

12001 S. Oak Park Avenue
Palos Heights, IL 60463
Telefon: (630) 863-2759

E-mail: info@szkolaherberta.com

TAK NIE
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