
 
                                 Deklaracje rodzicielskie 

 
Imię i nazwisko dziecka:................................................................................. 
 
Klasa/grupa:................................................ 
 

1. Nieobecność dzieci w szkole. 

Zobowiązuję się poinformować nauczyciela o przewidywanej nieobecności dziecka lub też 

władze szkoły o decyzji wycofania dziecka ze szkoły (rezygnację musi poprzedzać 1-

miesięczne wypowiedzenie). Jestem świadomy/a, że w przypadku kiedy dziecko jest 

nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie 

kontaktować się ze mną w tej sprawie. W razie konieczności szkoła może poinformować o 

swoich obawach odpowiedni urząd. 

Podpis rodzica………………………….................... Data ……………………………………… 

2. Dyżury rodzicielskie. 

Zobowiązuję się do odbywania dyżurów rodzicielskich w wyznaczonym terminie(jeden 

dyżur w każdym trymestrze roku szkolnego).  

Na wypadek mojej niedyspozycji jestem zobligowany do zorganizowania zastępstwa na 

moje miejsce we własnym zakresie i poinformowania o zmianach w tygodniu 

poprzedzającym wyznaczony termin dyżuru. W innym przypadku dyżur ten zostaje uznany 

jako nieodbyty.  

Zobowiązuję się do wpłacenia kaucji za dyżury w wysokości 30 funtów za cały rok szkolny z 

góry (10 funtów za każdy trymestr). 

Kaucja będzie zabezpieczeniem dla szkoły na wypadek nie wywiązywania się z obowiązku 

odbywania dyżurów rodzicielskich w wyznaczonym terminie.  

Po wywiązaniu się z obowiązku  odbycia dyżurów rodzicielskich, kaucja podlega zwrotowi 

na koniec  roku szkolnego lub za moją zgodą może zostać przeniesiona na kolejny rok 

szkolny. 

Oświadczam, że w roku szk. 2015/16 odbyłam/em ........ dyżurów, za które wpłaciłam/em  

kaucję w wysokości ....................... .  

Na rok szkolnego 2016/17 proszę o przeniesienie kaucji w wysokości .............. . 

 

Podpis rodzica……………………………… Data………………………… 

 



 
 

 
3. Przestrzeganie regulaminów. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rodzicielskim, Regulaminem dyżurów, 

Regulaminem Ucznia oraz Statutem Polskiej Szkoły Sobotniej przy PLCA i zobowiązuję się 

do przestrzegania zasad zawartych w powyższych dokumentach. 

Zobowiązuje się do regularnego odczytywania informacji dotyczących organizacji szkoły 

przesyłanych do mnie drogą elektorniczną oraz zawartych na stronie internetowej: 

www.polish-culture.com 

 
Podpis rodzica………………………………. Data …………………………………. 

       4 . Opłata za szkołę. 
 
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez 
władze szkoły, tj.: 
Kaucja za dyżury – do 15/10/2016, 
Za I trymestr – do 31/10/2016, 
Za II trymestr – do 31/01/2017, 
Za III trymestr – do 30/04/2017. 
 
Opłaty za szkołę zobowiązuję się przekazywać w formie czeku lub wpłacać na konto: 
Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię dziecka oraz numer trymestru, za który należy uiścić opłatę 
(np.Kowalska Anna, 1 albo Nowak Zbigniew,dep). 
Account Name: Polish Language & Culture Association (PLCA) 
Sort Code: 08 – 92 – 99 
Account Number: 65686773 
Jestem świadomy/a, iż w przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, 
zostanie naliczona kara administracyjna do każdej opóźnionej opłaty trymestralnej za 
każde dziecko w wysokości 10 funtów. 
 
Jestem świadomy/a, iż w przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie 
władze szkoły zastrzegają sobie prawo do wstąpienia na drogę prawną w celu uzyskania 
należności wraz z zaległymi odsetkami. 
 
 
Podpis rodzica ............................................................. 
 
Podpis członka Rady Szkoły............................................... 
 
Miejsce i data............................................................... 

 

 

http://www.polish-culture.com/

