Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych
w Warrington
Dyrektor Szkoły – Halina Kelly, Tel.: 07779838672 lub 01925814043
Email: halinakelly@hotmail.co.uk
www.szkola-warrington.pl

REGULAMIN
POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOLY PRZEDMIOTÓW
OJCZYSTYCH W WARRINGTON
Postanowienia ogólne
Regulamin jest załącznikiem do statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych
w Warrington.

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

Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się
do przestrzegania regulaminu.

Nabór do szkoły
Uczęszczanie do Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Warrington jest
dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem
angielskim.

Każdy uczeń/student musi być zarejestrowany w szkole w każdym roku szkolnym –
przy zapisywaniu dziecka do szkoły należy wypełnić formularz osobowy ucznia, który jest
dostępny w szkole lub na naszej stronie internetowej (szkola-warrington.pl).

Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zachodzące zmiany w podanych uprzednio danych.
Szkoła musi dysponować aktualnymi danymi kontaktowymi.

Zapisy nowych uczniów dokonuje administracja szkoły.
Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 4 lata.
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Opłaty
Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w ciągu trzech pierwszych miesięcy
od rozpoczęcia nauki. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata
w wysokości £10.
Płatności można dokonywać gotówką lub czekiem w siedzibie szkoły.

Opłata za cały rok szkolny wynosi:
- £ 180 - za jedno dziecko,
- £ 320 - za dwoje dzieci,
- £ 450 - za troje dzieci,

Płatności można dokonywać gotówką w siedzibie szkoły, w każdą pracującą sobotę
lub przelewem na szkolne konto, z podaniem imienia i nazwiska ucznia (sortcode: 16-33-33,
nr konta: 10449635).

W przypadku wycofania dziecka ze szkoły całoroczna opłata nie podlega zwrotowi.
O wycofaniu dziecka ze szkoły należy powiadomić dyrektora szkoły.
W razie trudności w terminowym uregulowaniu należności (kłopoty finansowe) prosimy
o zgłoszenie tego faktu dyrektorowi szkoły przed upływem terminu zapłaty – umożliwi
to omówienie indywidualnego planu płatności.

Zajęcia
Zajęcia odbywają się w soboty od 09:00 do 13:00.
Dzień szkolny rozpoczyna się zebraniem w auli.
Po zajęciach dzieci są odbierane z auli.
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Przyprowadzanie dzieci do szkoły
Dzieci muszą być przyprowadzone do szkoły pod opieką osoby dorosłej.

Rodzice / opiekunowie lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna
za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się
w klasie albo w budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo
dzieci do momentu rozpoczęcia zajęć.

Odbieranie dzieci ze szkoły
Dzieci muszą być odbierane przez swoich rodziców / opiekunów oraz przez inną osobę
dorosłą upoważnioną do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie
dyrektora szkoły / nauczyciela dziecka o nazwisku upoważnionej osoby na piśmie.
Dzieci należy odebrać ze szkoły punktualnie po zakończeniu zajęć szkolnych.

W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany o poinformowanie
o tym dyrektora szkoły lub nauczyciela uczącego dane dziecko.
W tym czasie dziecko pozostaje pod opieką szkoły.

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel będzie kontaktował się
z osobami upoważnionymi przez rodzica w formularzu osobowym ucznia.

Wypadek
W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi szkoła informuje rodzica / opiekuna
o zaistniałej sytuacji. Przy sytuacji nie wymagającej ingerencji lekarskiej, dziecku zostanie
udzielona pierwsza pomoc w szkole. Przy sytuacji wymagającej pomocy lekarskiej zostanie
natychmiast wezwane pogotowie.
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Fotografowanie i filmowanie
Wyrażenie zgody na fotografowanie i publikowanie zdjęć dziecka / dzieci na stronie
internetowej szkoły oraz innych mediach znajduje sięw formularzu osobowym ucznia.
Publikowane zdjęcia nie będą podpisywane imieniem i nazwiskiem osób na nich
widniejących.
Wszyscy rodzice / opiekunowie robiący zdjęcia oraz nagrywający filmy podczas szkolnych
uroczystości nie mają zezwolenia na upublicznianie swoich fotografii i filmów, na których
występują inne dzieci w internecie i innych mediach.

Kodeks ucznia
Uczniowie:
- będą szanować siebie, wolontariuszy, pracowników szkoły, innych uczniów szkoły, mienie
społeczne i prywatne,
- punktualnie i regularnie uczęszczają na zajęcia szkolne,
- są odpowiedzialni i systematyczni w odrabianiu zadań domowych,
- biorą czynny udział w przedstawieniach, akademiach oraz imprezach szkolnych,
- posługują się językiem polskim na terenie szkoły i w domu,
- nie używają telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych podczas pobytu
w szkole,
- nie zaśmiecają szkoły,
- nie opuszczają terenu szkoły w godzinach zajęć oraz przerw,
- nie posiadają i nie zażywają narkotyków, nie palą papierosów i nie spożywają alkoholu oraz
innych środków odużających.

Konsekwencje nieprzestrzegania kodeksu ucznia:
- upomnienie przez nauczyciela,
- zakaz wyjścia na przerwę,
- upomnienie przez dyrektora szkoły
- poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia,

4

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych
w Warrington
Dyrektor Szkoły – Halina Kelly, Tel.: 07779838672 lub 01925814043
Email: halinakelly@hotmail.co.uk
www.szkola-warrington.pl

- wydalenie ze szkoły następuje po dwóch poważnych upomnieniach za ewidentne łamanie
kodeksu ucznia.

Rodzice
Rodzice podpisują zobowiązanie dołączone do formularza osobowego ucznia oraz
zobowiązują się do:
1. dokładnego zapoznania się z regulaminem szkolnym oraz przestrzegania reguł tam
zawartych,
2. dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywaniu
wysokiej frekwencji,
3. niezwłocznego podawania informacji o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych
opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie), o których szkoła powinna
wiedzieć,
4. zapoznawania się z informacjami przesyłanymi w emailach lub zamieszczanych
na szkolnej stronie internetowej http://szkola-warrington.pl/ (w Aktualnościach),
5. dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych,
6. uczestnictwa we wszystkich organizowanych spotkaniach nauczyciela z rodzicami.

Rodzice / opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez
ucznia w szkole.
Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zapoznać swoje dzieci z regulaminem szkoły i pomóc
w jego przestrzeganiu.
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