
 

 

 

               

 

                      REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ  

                          IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana 

Pawła II w Worcester.  

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

II. ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

1. Nabór do szkoły 

    1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II                          

w Worcester jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji 

szkolnej, zgodnie z prawem angielskim. 

   1.2. Zapisanie dziecka do szkoły związanie jest z równoczesną akceptacją 

obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z 

zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły. 

   1.3. Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie 

zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz 

zgłoszeniowy oraz deklaracje.  
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2. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych 

   2.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę 

września i kończą w drugą sobotę lipca. 

   2.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00 i kończą o godzinie 13.00. 

 

3. Uczniowie 

   3.1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II  w Worcester mają 

prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych 

przedmiotów  w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania 

polityczne i religijne, w wieku 3.5 – 18 lat.  

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

ich godności osobistej. 

   3.3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Szkoły. 

   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. 

   3.5a. Uczniowie powinni szanować książki wypożyczane ze biblioteki szkolnej 

oraz oddawać je w terminie. 

    3.5b. Uczniowie powinni szanować podręczniki, które wypożyczają za szkoły 

na okres roku szkolnego, a które wciąż pozostają własnością szkoły na użytek 

kolejnych uczniów. 

   3.6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie. 

   3.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej  oraz 

przygotowywanie się do zajęć. 

   3.8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także                     

w  organizowanych uroczystościach szkolnych. 



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

   3.10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru 

nauczyciela. 

   3.11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców 

dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się 

do nich z szacunkiem. 

  3.12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły                        

w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne,  a więc pomiędzy 

godziną 9.00 a 13.00. 

   3.13. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów 

wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. 

   3.14. 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. 

   3.15. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.  

   3.16. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole czynią go 

skreślonym  z listy. 

   3.17. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. 

W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole 

nauczyciel bądź kierownik szkoły ma prawo wysłać pisemny lis upominający do 

rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły. 

 

4. Rodzice 

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

polskiej szkoły wchodzą w  skład Koła Rodziców. 

   4.2. Rodzice zobowiązani są do: 

1. systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce. 



2. pomagania w odrabianiu zadań domowych.  
3. uczestniczenia w zebraniach szkolnych. 
4. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień. 
5. dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie. Dzieci, których 

rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr, a wcześniej nie 
powiadomią kierownika szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia                       
i ewentualnie skreślone z listy uczniów. 

5a. Rodzice winni uiszczać opłatę za szkołę jednorazowo za każdy semestr                             
w wyznaczonych powyżej terminach. 
5b. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość rozłożenia płatności na 
raty, ale po uprzednim złożeniu przez rodzica podania do kierownika szkoły. 
Podanie musi zawierać dokładne uzasadnienie prośby, a także być poparte 
odpowiednimi dokumentami, stanowiącymi dowód dla składanej prośby. 
5c. Uczniowie, których rodzice nie uiścili opłaty za szkołę w poprzednim 
semestrze bądź roku szkolnym będą automatycznie skreśleni z listy 
uczniów. 
6. dokonania wpłaty kaucji w wysokości 25 funtów od rodziny za cały rok  

szkolny z góry. Kaucja będzie zabezpieczeniem dla szkoły na wypadek 
szkód wyrządzonych przez dziecko w szkole, nie wywiązywania się 
rodziców z płatności czesnego, zwlekania z jego płaceniem, a także nie 
wywiązywania się z obowiązku dyżurowania podczas zajęć szkolnych w 
wyznaczonym terminie.  Kaucja będzie wykorzystana przez szkołę na 
wypadek zniszczenia przez ucznia książek należących do biblioteki 
szkolnej, bądź nie zwrócenia ich w terminie, a także podręczników 
będących własnością szkoły. Po spełnieniu wszelkich wymogów kaucja 
będzie zwracana każdorazowo na koniec roku  szkolnego lub na 
indywidualny wniosek rodzica przesyłana na nowy rok szkolny. 

7. punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz 
odbierania ich po zajęciach. 

8. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia 
pierwszej lekcji. 

9. pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka. 
10. odbywania dyżurów w szkole podczas zajęć w wyznaczonym terminie ( 3 
lub 4 osoby). W przypadku kiedy rodzic nie może zgłosić się w terminie, 
który mu przypada jest zobowiązany zorganizować na swoje miejsce 
zastępstwo  i powiadomić  o zmianach kierownika szkoły w tygodniu.  
 
11. powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji 
wycofania dziecka ze szkoły. 

a) regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia. 



b) Usprawiedliwiania nieobecności dzieci w szkole poprzez e-mail, sms 
bądź telefonicznie. 

c) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć 
pozaszkolnych. 

   4.4. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód 

spowodowanych przez ucznia w szkole. 

III. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II   w Worcester wchodzi 

w życie  z dniem 01 marca 2008 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


