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REGULAMIN SZKOŁY
I. Termin i czas trwania zajęć
Rok szkolny obejmuje 33 soboty w ciągu roku. Podzielony jest
na dwa semestry:
1) od września do stycznia;
2) od lutego do czerwca
Zajęcia trwają od godz. 9.15– 13.00
II. Obowiązki rodziców
1. Rodzice zobowiązani są do:
 punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,
 odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka/dzieci do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
 systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce,
 pomagania w odrabianiu zadań domowych,
 uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
 usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole. Uczeń, który opuści osiem lub więcej dni
szkolnych, nie może otrzymać promocji do następnej klasy; wyjątkiem są nieobecności
usprawiedliwione chorobą (zaświadczenie lekarskie) lub ważnymi wydarzeniami rodzinnymi,
 upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,
 pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych,
 rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane
przez dziecko w szkole.
III. Obowiązki ucznia
Przestrzeganie zasad dobrego zachowania i kultury osobistej:
 nie spóźniamy się na lekcje,
 opuszczamy lekcje tylko z bardzo ważnego powodu (np. choroby, wyjazdu),
 zawsze przynosimy na lekcje podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
 zawsze odrabiamy zadania domowe, w szkole polskiej mówimy zawsze po polsku (w czasie
lekcji, na przerwie, z nauczycielem i z kolegami),
 dbamy o nasze podręczniki,
 słuchamy nauczyciela i wykonujemy to, o co nas prosi,
 dbamy o naszą salę lekcyjną, nie śmiecimy, nie niszczymy rzeczy należących do innych
uczniów,
 jesteśmy grzeczni dla siebie,




nie opuszczamy samowolnie budynku szkolnego w czasie zajęć,
używamy ,,czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję przepraszam.

IV. Prawa ucznia






zawsze zgłaszamy nauczycielowi, gdy mamy trudności ze zrozumieniem lekcji,
każdy uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o pomoc,
każdy uczeń ma prawo do otrzymywania nagród, np. za dobre wyniki w nauce, wzorowe
zachowanie, regularne uczęszczanie do szkoły, regularne odrabianie zadań domowych,
uczestniczenie w uroczystościach szkolnych.
nauczyciel nagradza uczniów przez: wyróżnienia i pochwały w klasie, zawiadomienie
rodziców o nagrodzie, wręczenie dyplomu.

Zakazy, czyli czego nie wolno nam robić w szkole:
 do szkoły nie przynosimy: ostrych narzędzi, zabawek, gier
elektronicznych,
 nie używamy telefonów komórkowych w czasie lekcji,
 nie wychodzimy ze szkoły w czasie przerw.
Uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkoły, może być ukarany przez:
• upomnienie w klasie,
• wezwanie rodziców do szkoły,
• obniżenie oceny z zachowania,
• usunięcie ze szkoły; usunięciu ze szkoły nie towarzyszy zwrot wniesionych wcześniej opłat za
zajęcia szkolne.
V. Wysokość i termin opłat:
1. Za pierwsze dziecko opłata wynosi £400 za cały rok lub £200 za semestr (płatne do 10 lipca za
semestr I; do 31 stycznia za semestr II)+ £10 koszty administracyjne.
2. Za dwoje dzieci opłata wynosi £720 za cały rok lub £360 za semestr (płatne do 10 lipca za
semestr I; do 31 stycznia za semestr II) +£20 koszty administracyjne.
3. MIEJSCE W SZKOLE GWARANTUJE WPŁATA DEPOZYTU o wartości £50 za każde dziecko.
Suma depozytu doliczana jest na poczet opłaty za rok szkolny.
Ze względu na ograniczą ilość miejsc w szkole,
w przypadku rezygnacji, depozyt nie podlega zwrotowi.
VI. Rezygnacja ze szkoły.
Obowiązuje podział roku szkolnego na 6 terminów:
• Decyzję o wycofaniu dziecka ze szkoły powinno poprzedzać 1-miesięczne wypowiedzenie. W
przypadku rezygnacji, zwrotowi nie podlega opłata do końca bieżącego terminu.
• Ze względu na ograniczona ilość miejsc w szkole, w przypadku rezygnacji w okresie od 15
czerwca do 31 sierpnia, szkoła potrąca opłatę £50 za każde dziecko.
VII. Bezpieczeństwo dzieci
1. Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow “Pro Polonia” stanowi jedynie uzupełniającą
formę kształcenia, a uczęszczanie do niej jest odpłatne i dobrowolne. Zapisanie dziecka do
szkoły równoznaczne jest z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu szkoły.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają: dyrekcja, nauczyciele, rodzice i inni
pracownicy placówki.
3. Do momentu rozpoczęcia lekcji, godz. 9.15, rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dziecko.
4. W razie choroby dziecka personel szkoły nie jest upoważniony do podawania leków. Jeżeli,
według nauczyciela, stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w
zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko
ze szkoły.
5. W nagłych przypadkach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwane pogotowie a
rodzice natychmiast poinformowani.
6. Rodzicom nie wolno przebywać w budynku szkolnym w trakcie trwania zajęć, z wyjątkiem
rodziców dyżurujących w danym dniu.
7. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren szkoły.
8. Na terenie szkoły nie wolno reklamować prywatnych działalności zarobkowych lub
charytatywnych, rozdawania ulotek bez powiadomienia o tym i zgodzie dyrekcji.
9. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy narkotyków.
Oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu szkoły
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem ucznia
(uczniów)..........................................................................................
…........................................................................................................
i zapoznałem się z Regulaminem Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Hounslow “Pro Polonia” oraz
zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania.
Zobowiązuję się do informowania szkoły o każdej planowanej nieobecności dziecka (dzieci) i
pisemnego usprawiedliwienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z wysokością i terminami opłat i zobowiązuję się do ich uiszczania
w przewidzianym terminie.
Jestem świadomy konsekwencji, wynikających z nieprzestrzegania zasad zawartych w regulaminie
szkoły, przeze mnie lub przez moich podopiecznych.
Zobowiązuję się do zapoznania z treścią regulaminu szkoły moje dziecko (dzieci), które będą
uczęszczać do wyżej wymienionej placówki.
Data:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
Podpis:

