CZĘŚĆ IV: INNE AUTORYZACJE
Publikacje zdjęć
Okazjonalnie szkoła używa zdjęcia/prace akademickie w lokalnych publikacjach (strona internetowa, reklamy, artykuły prasowe oraz inne
materiały promujące szkołę jak ulotki, plakaty, itp..)Poprzez zaznaczenie inicjałami i podpis poniżej tej formy wyrażam/wyrażamy zgodę na
używanie zdjęć i prac akademickich mojego/naszego dziecka w każdej formie, zarówno indywidualnej jak i grupowej.
Używanie komputera i internetu
Ja/My przeczytaliśmy i przedyskutowaliśmy z dzieckiem zasady korzystania z komputera i internetu w szkole. Mając na uwadze przywileje
płynące z korzystania z technologi przez moje dziecko /dzieci Ja/My zwalniamy szkołę, jej pracowników i wszystkie instytucje z nią
powiązane ze wszystkich roszczeń prawnych które mogłyby się pojawić w czasie używania, niemożności używania systemu zawarte w AUP
(dopuszczalne procedury używania).
Ja/My rozumiemy że dostęp do zasobów szkolnej technologi nie jest aktywnością prywatną i szkoła monitoruje używanie systemu
komputerowego przez ucznia. Te aktywności zawierają, ale nie są ograniczone do, systemu adresu e-mail oraz korzystanie z urządzeń i
programów komputerowych.
Ja/My zapoznaliśmy sie ze szkolnymi regulacjami i procedurami dotyczącymi korzystania ze sprzętu i systemu komputerowego szkoły i
zgadzamy sie je przestrzegać. Złamanie tych regulacji może doprowadzić do zawieszenia ucznia w jego prawach i/lub zakazu korzystania z
sieci komputerowej szkoły.
Ja/My rozumiemy że każde nieautoryzowane lub sprzeczne z wytycznymi użycie systemu (niezgodne z kodem dyscyplinarnym) Bedą
rozwiązywane zgodnie z ustaleniami kodu dyscyplinarnego. Odpowiednie władze mogą być poinformowane gdy zostanie zaobserwowane
nielegalne lub podejrzane użycie systemu komputerowego szkoły. Podpisując sie poniżej daję/dajemy mojemu/naszemu dziecku zgodę na
uczestniczenie w zajęciach komputerowych. Zaświadczamy, że informacje zawarte w tej formie są prawidłowe.
Udostępnianie danych
Szkoła i jej pracownicy mają prawo do wymiany akademickich i klinicznych( zachowawczych, psychiatrycznych, medycznych, nadużyć
substancji, psychologicznych, socjalnych, rekreacyjnych) dokumentacji włączając w to kazdą ocenę socjalną, plany edukacyjne oraz każdą
werbalną informacje ujawnioną w czasie sesji z ostatnią szkołą do której uczęszczał/ła ______________________________________. Te informacje
mogą być użyte w celu udoskonalania systemu edukacyjnego, koordynacji serwisów oferowanych przez szkolę, lub by zapewnić uczniom i
nauczycielom większe bezpieczeństwo. To oświadczenie jest ważne od momentu podpisania do czasu opuszczenia szkoły przez ucznia
(zakończenie nauki lub przeniesienie do innej placówki). To oświadczenie może być wycofane w każdym czasie zanim uczeń opuści szkołę,
poprzez pisemną prośbę złożoną na ręce dyrektora szkoły.Wycofanie oświadczenia nie będzie miało wpływu na informacje udostępnione
przed złożeniem wniosku o wycofanie oświadczenia.
Prawo szkolne i opłaty za naukę
Ja/My rozumiemy, że zaakceptowanie rejestracji i utrzymanie dziecka w szkole jest uwarunkowane systematycznym wywiązywaniem się z
obowiązku uiszczania opłat za naukę na czas oraz zachowanie przepisów szkolnych ustalonych przez Archidjecezję Chicago. Niewywiązanie
się z którejkolwiek części zobowiązań może doprowadzić do działań dyscyplinarnych podjetych przez szkołę: włączając w to wykluczenie
i/lub wydalenie ucznia ze szkoły. Podpisując to oświadczenie potwierdzam/potwierdzamy że otrzymalimy kopię zasad i procedur szkolnych
i zobowiązuję/zobowiązujemy sie ich przestrzegać.
Zapisy do szkoły średniej (dla rodziców uczniów klas 6,7.8)

Tak

Nie

Biuro katolickich szkół podstawowych oraz katolickich szkół srednich rozwija bazę danych uczniów i rodziców aby lepiej docierać do rodzin
które rozważają jaką katolickę szkołę średnią wybrać. Możesz mieć pewność ze Twoje informacje kontaktowe będą użyte odpowiedzialnie.
Twoje dane nie będą udostępniane nikomu poza katolickimi szkołami średnimi Archidjecezji Chicago. szkoły mogą używać rozmaitych
kryteriów (geograficzne, odległość do szkoły, dostępność transportu) gdy będą wybierać rodziny do kontaktu. Jeżeli nie chcesz aby szkoła
kontaktowała się z Tobą lub Twoim dzieckiem, skontaktuj się ze szkołą średnią za pomocą emaila lub telefonu. Zaznaczając tak powyżej,
dajesz autoryzację szkole podstawowej, by podzieliła się danymi z biurem katolickich szkół podstawowych i średnich dla celów wyżej
wymienionych. (dane udostępniane: nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznie, płeć dziecka, klasa, adres i telefon domowy, imię i nazwisko
rodzica/opiekuna)
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