Student
Re-Enrollment
Spring 2013
Nazwisko Ucznia/Student Last Name

Student
Re-Enrollment
Spring 2013
Imię/First Name

Obecny Nauczyciel/Current Teacher:

Klasa/Class

Data Urodzenia (MM/DD/RR)/
Birth Date (MM/DD/YY)

Wiek/Age

Notatki/Comments:

Imiona i Nazwiska Rodziców/Parents’ Names:

Telefon/Telephone:

E-mail:

Komórka/Cell:

Czy jesteście zadowoleni z poziomu na które dziecko
uczęszczało?/Are you satisfied with the class/level your
child was assigned to?

□

Tak/Yes

Nie/No

Jesli nie, proszę wyjasnić/If Not, please explain:

□

Opłata/Tuition*:
Pierwsze Dziecko / First Child - $350.00

Pierwsza opłata za szkołę ($175/pierwsze dziecko, $125/drugie dziecko,
$25/kaŜde następne dziecko) powinna być zapłacona do 13 stycznia 2013.
Druga opłata za szkołę powinna być zapłacona do 3 marca 2013.

KaŜde Następne Dziecko/Each Additional Child - $50.00

First tuition payment ($175/first child, $125/second child, $25/each
additional child) should be made by January 13, 2013.
Second tuition payment is due by March 3, 2013.

□
Drugie Dziecko / Second Child - $250.00 □
□

Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na planowanie procesu nauczania w przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły w trakcie roku
szkolnego opłaty za szkołę nie będą zwracane. Zobowiązuję się do uregulowania pierwszej czesci opłaty za naukę w szkole najpozniej do
13 stycznia 2013 roku oraz drugiej czesci do 3 marca 2013.
I understand that if my child is withdrawn from school during the school year there will be no refund of tuition. I agree to pay the first
half of the tuition before or at the latest by January 13, 2013 and pay the remaining half by March 3, 2013.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem szkoły i go akceptuję. I declare that I have read and accept the school’s byelaws.
The school admits the students of any race, color, national origin, and ethnic origin to all the rights, privileges, programs, and activities
generally accorded or made available to students at that school. The school does not discriminate on the basis of race, color, national
origin, and ethnic origin in administration of its educational policies, admissions policies, scholarship and loan programs, and athletic
and other school-administered programs.

_________________ _____________________________________
Data/Date

Podpis Opiekuna/Parent Signature

Mail tuition to:
Polish School of Charlotte
9023 Skipaway Dr.
Waxhaw, NC 28173

