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Regulamin 

Polskiej Szkoły Sobotniej w Wakefield 

 
 Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej w Wakefield. 

  Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu 

 

1.Nabór do Szkoły na okres 09/2019 – 07/2020 

1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Wakefield jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do 

pełnej edukacji szkolnej. 

     1.2. Zapisanie dziecka do Szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu 

dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Szkoły. 

 

2. Opłaty 

2.1. Opłaty za Szkołę, w wysokości ustalonej przez Zarząd wnoszone są z góry za cały miesiąc nauki .  

2.2. Opłata za szkołę jest ustalona w kwotach miesięcznych równych po £52 za pierwsze i £52 za drugie 

dziecko, trzecie i czwarte dziecko w zajęciach uczestniczy bezpłatnie. 

 

2.3. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy : 

MJ LANGUAGES – PCC CIC 

ACCOUNT NUMBER   43397085 

SORT CODE 52-30-29 

TYTUŁ PRZELEWU : IMIE I NAZWISKO DZIECKA (Ważne, aby tytuł przelewu był prawidłowo podany) 

 

2.4. Terminy płatności: 

Opłaty za czesne są miesięczne, w tym celu koszt całego roku szkolnego podzielono na 11 równych miesięcy 

( harmonogram zajęć i płatności załączony do regulaminu).  

Płatności należy dokonać do 1-go dnia każdego miesiąca. 

 

2.5. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wypisania dziecka ze Szkoły. 

 
3. Uczniowie 

3.1. Uczniami Szkoły Polonijnej mają prawo być wszystkie dzieci w wieku od 4 lat, które chcą uczyć się języka 

polskiego,oraz  innych przedmiotów z zakresu wiedzy o Polsce. 

3.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej. 

3.3. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się z Regulaminem Szkoły i przestrzegania go. 

3.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków Szkoły z szacunkiem. 

3.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w Szkole, poszanowania budynku Szkoły oraz 

wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Szkoły. 

3.6. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć. 
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3.7. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych 

uroczystościach i imprezach szkolnych. 

3.8. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji. 

3.9. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela. 

3.11. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren Szkoły w godzinach, w których odbywają się 

zajęcia lekcyjne 

3.12. Uczniowie nie powinni przynosić do Szkoły przedmiotów wartościowych. Jeżeli takie przedmioty znajdą 

się w posiadaniu ucznia to uczniowie mają obowiązek zdeponowania ich u Dyrektora lub Nauczyciela 

prowadzącego, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. 

3.13. Uczniowie nie mogą przynosić do Szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem 

używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, 

dyscyplinarnym wydaleniem ze Szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do Szkoły także przedmiotów takich jak 

scyzoryki, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych. Nie wolno 

również przynosić kosmetyków, leków, słodyczy – zażycie ich przez inne dzieci może spowodować reakcje 

alergiczne. 

3.14. Do Szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt 

3.15. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego 

niedostosowania się do zasad panujących w Szkole nauczyciel bądź Dyrektor Szkoły kontaktuje się z 

rodzicami. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze Szkoły. 

3.16. Wyniki w nauce, frekwencja i punktualność oraz zachowanie na zajęciach lekcyjnych będą nagradzane. 

3.17 Wszelkie objawy przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej nie będą tolerowane. 

               3.18. Uczniowie, którzy dopuszczą się względem innych uczniów lub nauczycieli przemocy fizycznej bądź         

psychicznej zostaną wydaleni ze szkoły 

 

4. Rodzice/ Opiekunowie 

4.1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej 

zobowiązani są do: 

 a) regularnego posyłania dzieci do Szkoły na sobotnie zajęcia i systematycznego sprawdzania postępów 

dziecka w nauce.  

b) pomagania w odrabianiu zadań domowych.  

 c) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień.  

d) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie.  

e) punktualnego przyprowadzania dzieci do Szkoły, jak również punktualnego odbierania ich po zajęciach. 

f) upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka. 

 g) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze Szkoły. 

4.2. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w 

Szkole. 

4.3. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia następujących formularzy: 
                a) formularz zgłoszeniowy (karta zgłoszenia); 
                b) formularz dotyczący ewentualnej interwencji lekarskiej; 

  c) oświadczenie, iż zapoznali się z regulaminem szkoły; 
                 d) zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za zajęcia szkolne; 
               4.4  Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie swojego dziecka podczas zajęć, uroczystości  
               4.5 Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć swojego dziecka na stronie internetowej 

szkoły i w kronice szkoły; 
               4.6 Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do oddania wszystkich książek i pomocy naukowych będacych 

własnością Polskiej Szkoły Sobotniej. 
4.7 Rodzice /opiekunowie mają obowiązek dopilnować, aby ich dzieci oddały książki do biblioteki szkolnej nie 
później niż w pierwszą sobotę lipca. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub innych pomocy 
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naukowych rodzic /opiekun dziecka jest zobowiazany odkupić zagubioną książkę lub pomoc naukową albo 
zwrócić jej równowartość 

 
 
              5.Organizacja Zajęć 

5.1 Zajęcia prowadzonę będą wg wytycznych organizacji ORPEG, dozwolone są jednak modyfikacje, gdyż 

program musi być dostosowany do wiedzy i umiejętności dzieci. 

5.2 Dzieci będą brały udział w aktualnie dostępnych konkursach. 

5.3 Sporadycznie będą organizowane imprezy dla dzieci np. bal karnawałowy, jasełka, mikołajki, dzień 

dziecka itp. 

 

Uzupełniające zasady obowiązujące w Szkole 

1. W Szkole obowiązuje ochrona danych osobowych. Dane Nauczycieli, Rodziców, Uczniów nie mogą być 

udostępniane osobom trzecim bez ich zgody. 

2. Wnioski i propozycje zmian dotyczące Statutu Szkoły powinny byc dostarczone Kierownictwu Szkoły 

pisemnie. 

3. Formami kontaktu szkoły z Rodzicami są: 

• listy  

• wiadomości na profilu FB, 

• informacje na stronie internetowej: www.mjlanguages.co.uk 

• e-maile 

 

Najlepszą formą komunikacji rodziców ze szkołą jest kontakt mailowy, wszelkie pytania i wnioski prosimy 

kierowć na adres: pss@mjlanguages.co.uk 

 

               PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Wakefield  wchodzi w życie z dniem 07/09/2019, stanowi on 

jednocześnie UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH pomiędzy szkołą, a rodzicami uczniów. 

 
 
 
OŚWIADCZENIE 

 
Imię i nazwisko dziecka.................................................................................... 
 
Imię i nazwisko matki/opiekunki...................................................................... 
 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna......................................................................... 
 
  
Oświadczam, że zapoznałam(łem) sie z regulaminem Polskiej Szkoły Sobotniej w Wakefield i zobowiązuję 
się do jego ścisłego przestrzegania. 
 
Zobowiązuję się również zapoznać moje dziecko z regulaminem Polskiej Szkoły Sobotniej w Wakefield. 

 
Data.......................................... 
 
Podpis rodziców/opiekunów: 
 
....................................................... 
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