
 

 

12-го лютого 2020 року 

Шановні батьки та опікуни учнів Школи Українознавства ім. В. Стуса в Чiкаґо! 

Наша школа розпочинає планування на 2020-2021 навчальний рiк! Процес планування 

охоплює бюджет, потреби вчительського колективу, набір класів тa навчальні 

матеріали.  

У лютому 2020 р., ми розпочинаємо реєстрацію учнів на 2020-21 навчальний рік. 

Попередня реєстрація буде проводитися 15-го лютого, 22-го лютого тa 29-го лютого 

2019 р., 9:00 - 1:00 в шкільній канцелярії. Просимо заплатити реєстраційний внесок 

(non-refundable) у сумі $65 на сім'ю. При попередній реєстрацїї, Ви отримаєте знижку 

на оплату за навчання.  

Oплата за навчання за цілий рік буде прийматися у травнi 2020 p.  Просимо 

виписувати чеки на ім'я USOC (Ukrainian School of Chicago) або оплатити готівтою. 

Також повідомляємо, що 14-го березня 2020 р. проводимо день відкритих дверей.  

Додаткову інформацію подамо окремо. 

Просимо ознайомитися з оплатою за навчання на 2020-2021 рік.  

Оплата за 2020-2021 навчальний рік 

Кiлькiсть учнів  
на сім'ю 

Оплата зі знижкою при 
попередній реєстрації   
15-29 лютого 2020 p. 

Оплата при реєстрації  
з 1-го березня 2020 p. 

 

1 учень $660 ($19 за навчальну суботу) $765 ($22 за навчальну суботу) 

2 учні $1,240 ($36 за навчальну суботу) $1,375 ($40 за навчальну суботу) 

3+ учні $1,700 ($50 за навчальну суботу) $1,950 ($57 за навчальну суботу) 

 

Просимо ознайомитися з Правильником Школи щодо Повернення Оплати за 

Навчання. Реєстраційну форму подаємо у додатку.  Форму можна також завантажити 

на нашій веб-сторінці www.ridnachicago.org. 
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February 12, 2020 

 

Dear Parents and Guardians of the Students of the Ukrainian School of Chicago! 

Every February, we begin our annual planning process! This includes budgeting, staffing, 

classroom sizing, and educational materials for the next school year. To facilitate the annual 

planning process, we will begin pre-registration for 2020-2021 school year in February.   

Please stop by the School Office on February 15, February 22 or February 29, 2020  

from 9 am – 1 pm and pre-register for the next school year by paying $65 (per family) 

NON-REFUNDABLE REGISTRATION FEE. Please make your checks payable to USOC 

(Ukrainian School of Chicago), we also accept cash. You will be eligible for a discounted 

annual tuition due in full in May 2020. 

Additionally, the school is hosting an open house on Saturday, March 14, 2020.  

Please be on the lookout for additional information. 

Below you will find tuition prices for 2020-2021 school year.  

2020-2021 Tuition Schedule 

Number of 
Students per 
Family 

Discounted Full year tuition 
with early registration during   

February 15-29, 2020 

Full year tuition with 
registration after  

March 1, 2020 

1 student $660 ($19 per Saturday) $765 ($22 per Saturday) 

2 students $1,240 ($36 per Saturday) $1,375 ($40 per Saturday) 

3+ students $1,700 ($50 per Saturday) $1,950 ($57 per Saturday) 

 

Please review our Tuition and Fees Refund Policy. 

Registration form is attached and available on our website: www.ridnachicago.org. 
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