Рідна Школа Сан Дієґо
Ukrainian Saturday School San Diego

Заява
Registration Form

Прошу прийняти мою дитину (ім’я по українські та англійські)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

до Рідної Школи Сан Дієґо на 201___- 201____ навчальний рік.

Підпис_________________________________
повне ім’я (укр.анг.)_____________________________________________________
Телефон______________________________________________________________
Eлектронна адреса_____________________________________________________
Дата____________________________________
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Додаток до заяви
______

(ініціали)

я розумію, що маю бути присутнім (ньою) на території школи протягом

усього часу поки моя дитина перебуває на навчанні у класі або на перерві.
______(ініціали) я розумію, що маю пильнувати мою дитину протягом усього часу її
перебування у школі.
______(ініціали) я розумію, що адміністрація Рідної Школи не несе відповідальності за
будь-які фізичні ушкодження отримані моєю дитиною протягом її перебування школі.
______(ініціали) я розумію, що підписуючи цю заяву я та моя дитина погоджуємося
дотримуватися правил Рідної Школи.
______(ініціали) я розумію, що якщо моя дитина має 6 і більше років, я погоджуюсь чергувати
згідно із шкільним графіком.
_____(ініціали) я розумію, що для того щоб моя дитина навчалася у школі я маю бути членом
Української Хатки, платити членські внески ($20 на рік на сім’ю), та чергувати у Хатці що
найменше 1 раз на рік (на сім’ю). При можливості волонтерити на заходах, що Хатка
організовує.
*************************************************************************************************************
Так / ні я надаю свою згоду фотографувати мою дитину та виставляти фото з нею на
сторінці Рідної Школи у Facebook, на вебсайті школи та в рекламних матеріалах для
школи.
підпис_____________________повне ім’я_________________________________________

Дата________________________________
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Інформація про учня
Повне ім’я учня (учениці) (ім’я по українські та англійські)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата народження_________________________вік _________________________
Місце народження (місто, країна)__________________________________________
Батьки________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Чи дитина розуміє українську? так / ні
Чи дитина читає українською? так/ ні
Чи дитина пише українською? так/ ні
Чи дитина розмовляє удома українською? так/ ні
Що ви хотіли б щоб ваша дитина навчилася у школі?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Додаткова інформація про дитину
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Як ви дізналися про школу?
Знайомі / друзі / інтернет / Українськa Хатка інше
______________________________________________________________________
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Правила Рідної Школи.
(витяг)
Учні
Учнями вважаються всі діти, які відповідно до заяв їх батьків прийняті до школи.
Учні мають право на поважливе ставлення до них. Будь хто з учнів може залишити
клас під час уроку у разі неповажливого відношення до нього з будь чиєї сторони
та негайно повідомити про це батьків.
Учні повинні поважати вчителів, батьків та своїх однокласників.
До вчителів, батьків та шкільних друзів треба звертатись з пошаною.
Учні повинні дотримуватися дисципліни під час уроків. У разі поганої поведінки,
вчитель має конфеденційно повідомити батьків.
Усі учні Рідної Школи повинні шанувати авторитет школи.
Учні не мають права смітити у приміщенні чи руйнувати його. За руйнування
шкільного майна учні та їхні батьки нестимуть матеріальну відповідальність.

Безпека
Про травми, тілесні ушкодження чи хворобу, які виникли під час навчання,
необхідно негайно повідомити учителю, директорові або черговим батькам.
Під час навчального процесу, учням заборонено виходити із шкільного приміщення
без дозволу вчителя. Надвір можна виходити під час перерви і тільки з дозволу
вчителя.
Виходити поза межі шкільного майданчику чи шкільного приміщення, навіть під
час перерви, учням суворо заборонено.

Чергування батьків
Після уроків черговий має позакривати жалюзі на вікнах, поставити рівно стільці та
попилoсосити якщо це необхідно, винести сміття,виключити світло та кондиціонер.
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