Szanowni Rodzice,

Witamy w nowym roku szkolnym 2018/2019!!!
Prosimy o zapoznanie się ze skróconą wersją przepisów Fairfax County
Public Schools (FCPS) obowiązujących na terenie Longfellow MS w czasie
trwania zajęć polskiej szkoły.
1. Przebywanie na terenie szkoły
1.1. Uczniowie przebywają na terenie szkoły pod opieką nauczycieli.
1.2. Przebywanie rodziców/opiekunów na terenie szkoły w czasie trwania zajęć
lekcyjnych jest dozwolone tylko gdy pełnią oni funkcję wolontariuszy.
1.3. Rodzice/opiekunowie proszeni są o przyprowadzanie oraz odbieranie dzieci
zgodnie z planem lekcji który jest opublikowany na stronie internetowej szkoły.
1.4. Po przekazaniu dzieci pod opiekę nauczyciela lub wolontariusza rodzice/opiekunowie
proszeni są o opuszczenie terenu szkoły.
2. Spożywanie napojów lub posiłków
2.1. Spożywanie napojów/posiłków w tym drugiego śniadania dozwolone jest tylko
w stołówce szkolnej.
2.2. Nauczyciele odpowiedzialni są za odprowadzanie uczniów do stołówki oraz ich
przyprowadzanie do sal lekcyjnych w godzinach wyznaczonych w planie zajęć.
2.3. Spożywanie napojów lub posiłków w innych niż stołówka miejscach w szkole
(np. w salach lekcyjnych, na korytarzach, itp) jest zabronione.
3. Utrzymywanie porządku na terenie szkoły
3.1. Dzieci proszone są o utrzymywanie porządku w salach lekcyjnych, na korytarzach,
w stołówce oraz w toaletach w przypadku korzystania z nich.
3.2. Nauczyciele oraz rodzice wolontariusze są odpowiedzialni za nadzorowanie
utrzymywania porządku w pomieszczeniach, z których korzystają dzieci.
4. Organizowanie spotkań
4.1. Organizowanie imprez szkolnych lub spotkań rodziców na terenie Longfellow MS
w czasie zajęć możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania wcześniejszej zgody FCPS,
po podpisaniu odrębnej umowy dotyczącej wynajmu sali/pomieszczenia oraz
po uiszczeniu należnych opłat wyszczególnionych w takiej umowie.
Na terenie Fairfax County Public Schools ZABRONIONE jest PALENIE TYTONIU. (Zakaz ten
dotyczy również parkingu.)
Rada Rodziców

Dla rodzin uczniów SPK sugerowana stawka na FDS (Fundusz Dofinansowania Szkoły) w roku szkolnym
2018/2019 wynosi $150 za pierwsze i drugie dziecko oraz $75 za trzecie i każde kolejne.
Jeżeli jedno z dzieci uczęszcza do klasy "Zero" a pozostałe do klas wyższych - stawka jest rozliczana w
według reguły: pełna opłata za pierwsze i drugie dziecko (rozpoczynając od najmłodszego) oraz połowa
opłaty za trzecie i każde kolejne.
Składka dla klasy "Zero" jest obowiązkowa i w bieżącym roku szkolnym wynosi $275.
Prosimy o wpłaty gotówką lub czekiem do skarbnika Rady Rodziców.
Mimo iż składka dla klas 1SP w górę jest dobrowolna, bardzo gorąco zachęcamy wszystkich do jej
terminowego wpłacania.
Z zebranych składek finansujemy miedzy innymi:
- opłatę za ubezpieczenie dla wszystkich dzieci, nauczycieli i rodziców przebywających na terenie
szkoły podczas odprowadzania dzieci lub w czasie imprez szkolnych (ubezpieczenie wymagane jest przez
FCPS)
- zakup podręczników i lektur do biblioteki szkolnej
- zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego
- zakup nagród za konkursy
- organizację zabawy karnawałowej
- organizację pikniku
- zakup artykułów papierniczych dla nauczycieli
- utrzymanie strony internetowej szkoły (domena i web services)
Członkostwo w Radzie Rodziców jest nieodpłatne i w całości oparte na wolontariacie.
Zachęcamy wszystkich rodziców do pomocy i aktywnej działalności w Radzie.
Razem możemy umilić i urozmaicić naszym dzieciom nowo rozpoczęty rok szkolny!!!!
W roku 2018/2019 planujemy między innymi:
1. Spotkanie Świąteczne
2. Zabawę Karnawałową
3. Piknik
Zestawienie wydatków z FDS (% w budżecie rocznym) w roku szkolnym 2017/2018 – budżet klasy zero nie
został uwzględniony w rozliczeniu*:
Nagrody książkowe na koniec roku i nagrody za konkursy
Świąteczne prezenty i organizacja kiermaszu
Wydatki na zabawę karnawałową
Wydatki na piknik
Lektury do biblioteki oraz podręczniki
Ubezpieczenie
Opłata za wynajem sal na imprezy szkołne organizowane przez RR
Klasa 1 (ślubowanie)
Inne wydatki:
Artykuły biurowe i pomoce naukowe
Budżet na artykuły sanitarne
Opłata za utrzymanie status non-profit
Prowadzenie strony internetowej

28%
27%
17%
4%
6%
4%
3%
2%
1%
6%
1%
1%

Wpływy za składki na FDS w roku szkolnym 2016/2017 wyniosły: $15,975 - dodatkowo $5,500 na klase zero.
Koszt prowadzenia klasy zero w pełni pokrywany jest ze skladek wpływających od uczniów klasy zero.
*Szczegółowe rozliczenie dostępne u Skarbnika Rady Rodziców.

