POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RIDGEWOOD

ZAPISY do Polskiej Szkoły na rok szkolny 2021/22 – Informacja #2/wrzesień 2021
Drodzy Rodzice,
Witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Już wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2022.
Trwa rejestracja do naszej polskiej szkoły na nowy rok szkolny.

ZAPISY odbędą się
8 września 2021 (w środę) od 18:00 do 19:00 oraz 11 września 2021 (sobota) od 10:00 do 11:00
St. Matthias School – 5825 Catalpa Ave., Ridgewood NY
W dalszym ciągu czekamy na decyzje Diecezji Brooklyńskiej dotyczącą powrotu do budynku szkolnego, która będzie podjęta
w najbliższym czasie. Niezależnie od decyzji rozpoczęcie nowego roku szkolnego planowane jest w sobotę 18 września
2021 o godz. 10:00.
Szczegóły podane zostaną po wydaniu decyzji przez diecezje oraz po konferencji Rady Pedagogicznej.

Zapisujemy uczniów:
klasa zerowa „0” - dzieci urodzone w 2016 r.;
klasy od I do VIII oraz klasy licealne IX – XI
religia klasy 1-2 (rocznik dla klasy 1 – dzieci idące do klasy 1-szej sz. publicznej lub starsze)

oraz

Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej – polskaszkolajk.org w zakładce: Rejestracja
Aby zapisać dziecko do szkoły należy:
1. WYPEŁNIĆ APLIKACJE
a) APLIKACJA NA ROK SZK 2021/ 22 – jedna na rodzinę
APLIKACJA NA ROK SZKOLNY

2021/2022

POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W
RIDGEWOOD
St. Matthias Parish, 58-15 Catalpa Ave.; Ridgewood, NY 11385

1 STRONA

b) KARTA INFORMACYJNA UCZNIA (KIN) - dla każdego zapisywanego ucznia
POLSKA SZKOŁA IM.SW. JADWIGI KRÓLOWEJ; 58-15 CATALPA AVE; RIDGEWOOD, N.Y. 11385

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA (emergency card)

ROK SZKOLNY 2021/22

Aplikacje zostały wysłane emailem do wszystkich rodzicow w maju i czerwcu 2021. Do rodziców nowych uczniów
zostaną wysłane po wypełnieniu zgłoszenia przez internet (link poniżej)
2. PRZYJŚĆ W DNIU ZAPISÓW (8 lub 11 września) Z WYPEŁNIONYMI APLIKACJAMI (powyższe) ORAZ Z
OPŁATĄ.
lub
do 8 września wysłać pocztą formularze (aplikacja + KIN) wraz z czekiem do dyrektora na:
Małgorzata Starzec
Polska Szkoła im. Sw. Jadwigi Królowej
58-15 Catalpa Ave.
Ridgewood, NY 11385
Rodzic nowo zapisywanego ucznia/uczniów proszony jest o bezpośrednie zgłoszenie się w dniu zapisów.

Aby zapisać dziecko na religię należy:
Wypełnić dodatkowo aplikację na religię i przynieść ją wraz z opłatą i wymaganymi dokumentami w dniu zapisów.
Dzieci zapisywane na religię muszą być aktualnymi uczniami naszej polskiej szkoły.

Kompletna rejestracja dokonana jest po wpłacie opłaty szkolnej i oddaniu wypełnionych aplikacji rejestracyjnej i
karty informacyjnej ucznia. Uczniowie są przyjęci na listę uczniów tylko po dokonaniu zapłaty.

Aby otrzymać aplikacje proszę wypełnić formę przez internet:
Rejestracja 2021/2022 – polskaszkolajk.org w zakładce: Rejestracja
link:

https://polskaszkolajk.org/rejestracja/
Z poważaniem
Malgorzata Starzec – dyrektor szkoły

Ridgewood, 3 września 2021

