
Polska Szkoła im. Jana Brzechwy 

Tinley  Park, Illinois 

Karta Zapisu na Rok Szkolny 2023/2024

Nazwisko Ucznia:  

Adres:
 Ulica   Miasto  zip code 

E-mail:

Telefony:
  Komórkowy Matki   Komórkowy  Ojca 

Imiona rodziców: 

Imię ucznia Klasa w 

2023/24
Data Urodzenia 

(mm/dd/rrrr) 

Miejsce Urodzenia 

( kraj/stan, miasto ) 

Religia 

( tak / nie )

• Dwa dodatkowe kontakty do rodziny/znajomych w nagłych przypadkach w czasie zajęć szkolnych:
Imię i nazwisko Pokrewieństwo Numer telefonu 

• Opłaty (zaznacz lub zakreśl kółko wokół odpowiedniej pozycji) :
□□ 1 dziecko  $400,   2 dzieci   $600,  3 dzieci  $690,   (opłata bez religii) $
□□ Religia     $110   (za jedno dziecko)  $        
□□ Liceum dodatkowa opłata            $110       $ 
□ Dyżury TAK:   (patrz poniżej),  NIE:   (ilość dzieci) x ($25.0)

= 
 $ 

□□ Tylko Religia     $230  $
□□ Książki (podsumuj kolumnę „Książki” z drugiej strony aplikacji  $ 
Numer czeku / Money Order Kwota do zapłacenia:    $ 

• Preferowane Daty Dyżurów:  □□ Każdy piątek jest dobry    lub

□□ Pierwsze półrocze     □□ Drugie półrocze
• Wszelkie informacje podane na aplikacji są tylko dla użytku wewnętrznego P.S.im.Jana Brzechwy
• Jestem zainteresowany/a współpracą ze szkołą w trójce klasowej _______

______________________________         

Podpis rodziców



Klasa Przedmiot Cena Ilość książek       Suma 

0 J. polski ćwiczenia $50 $ 
$ 

1 J. polski Elementarz-ćwiczenia $70 $ 

Religia $25 $ 

2 J. polski podręcznik-ćwiczenia $65 $ 
$ 

Religia $25 $ 

3 J. polski podręcznik $25 $ 
J. polski ćwiczenia $30 $ 
Religia $25 $ 

4 J. polski podręcznik $25 $ 
J. polski ćwiczenia $30 $ 
Religia $25 $ 

5 J. polski podręcznik-ćwiczenia $40 $ 
Nowy podręcznik $ 
Historia $25 $ 
Religia $25 $ 

6 J. polski podręcznik-ćwiczenia $40 $ 
Nowy podręcznik 
Historia $25 $ 
Geografia $20 $ 
Religia $25 $ 

7 J. polski podręcznik-ćwiczenia $40 $ 
Nowy podręcznik $ 
Historia $25 $ 
Geografia $20 $ 
Religia $25 $ 

8 J. polski podręcznik-ćwiczenia $40 $ 
Nowy podrecznik $ 
Historia $25 $ 
Geografia $20 $ 
Religia $25 $ 

Lic. I J. polski podręcznik $40 $ 
Lic. II J. polski podręcznik $50 $ 
Lic. III J. polski podręcznik $50 $ 

  Suma za wszystkie podręczniki $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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