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Regulamin Szkolny
Rejestracja i Opłaty
Każdy uczeń/student musi być zarejestrowany w szkole w każdym roku szkolnym. Czesne musi być opłacone do 3 tygodni od daty przyjęcia
dziecka. Czesne jest płatne za cały trymestr z góry lub w proporcji, jeśli uczeń/student został przyjęty później. Nowi uczniowie/studenci mogą być
zarejestrowani jedynie po uprzednim zatwierdzeniu ich przyjęcia przez Administrację. Od danej decyzji można się odwołać do Rady Opiekuńczej
na piśmie (e-mail jest akceptowany, prosimy pisać na rada@polskaszkola.org.uk). Zapisy nowych uczniów dokonuje Administracja szkoły.

Zajęcia
Zajęcia odbywają się w soboty od 09:15 do 13:00. Dzień szkolny rozpoczyna się zebraniem w auli lub bezpośrednio w klasach. Po zajęciach
dzieci są odbierane ze stołówki oprócz dzieci z przedszkola, których rodzice/opiekunowie muszą odbierać bezpośrednio z klasy.


Rodzice/opiekunowie przebywający w szkole muszą wpisać się na Listę Gości i pozostać na terenie stołówki. Mogą oni korzystać
jedynie z toalety usytuowanej przy stołówce.



Jedzenie i picie jest dozwolone tylko na terenie stołówki. Przekąski i napoje można nabyć w czasie przerwy w sklepiku szkolnym.



Parking jest zarezerwowany wyłącznie dla pracowników szkoły, rodziców, studentów oraz inwalidów. Pozostałe osoby muszą parkować
poza terenem szkoły. Parkowanie wzdłuż wjazdu jest zabronione z przyczyn BHP.



Uczniowie nie mogą korzystać z wind.

Zachowanie
Od wszystkich członków szkoły wymaga sie utrzymania atmosfery sprzyjającej nauce, wzajemnego szacunku oraz poszanowania własności
publicznej i prywatnej. Uczniowie/studenci zachowujący się nieodpowiednio mogą zostać usunięci ze szkoły bez zwrotu czesnego. Wszelkie
nieobecności muszą być usprawiedliwione pisemnie. Uczniowie/studenci nadmiernie opuszczający zajęcia mogą zostać usunięci ze szkoły bez
zwrotu czesnego. W czasie trwania zajęć uczniowie do lat 18 nie mogą opuszczać terenu szkoły bez opieki. W czasie zajęć lekcyjnych używanie
telefonów komórkowych jest zabronione. W czasie przerw lekcyjnych, uczniom nie wolno przebywać w klasach lub na korytarzach bez nadzoru
nauczycieli.

Nauka
Od uczniów/studentów oczekuje się jak najlepszej pracy zarówno w szkole jak i w domu. Od rodziców/opiekunów oczekuje się monitorowania
postepów dzieci i pomocy w razie potrzeby. Od rodziców/opiekunów oczekuje się uczestniczenia w wywiadówkach.

Biblioteka
Biblioteka jest dostępna jedynie dla uczniów, studentów, rodziców/opiekunów i pracowników. Tylko rodziny, które opłaciły czesne, mogą
wypożyczać pozycje biblioteczne.

Aktywność
Członkowie szkoły mają obowiązek brania udziału w organizowanych imprezach szkolnych. Od wszystkich członków szkoły wymaga się
aktywności i pomocy w prowadzeniu szkoły, szczególnie przy imprezach dochodowych dla szkoły takich jak bufet i kiermasz szkolny.
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School Regulations
Registration and Fees
Each student must be registered at school for each school year. Fees must be paid within 3 weeks from the admission date. Fees are payable for
the whole term in advance or pro rata if a student is enrolled partway during the academic year. New students can only be registered with prior
approval from Administration. A parent/guardian dissatisfied with the decision may appeal to the Board of Governors in writing (an e-mail is
acceptable, please write to rada@polskaszkola.org.uk). Registration is conducted by school Administration.

Classes
Classes are held on Saturdays from 09:15 to 13:00. The school day commences with assembly in the hall or directly in classrooms. At the end of
the day children can be collected from the canteen. Pre-school children must be collected from the classroom directly.


Parents/guardians staying at school after the assembly must sign in the Visitors’ Log and remain in the canteen area. Adults are only
allowed to use toilet facilities situated near the canteen area.



Food and drink is only allowed in the canteen area. Snacks and drinks are available for purchase during break time.



The car park is restricted to staff, parents, mature students and disabled persons. Other patrons must park outside school grounds.
Parking on the driveway is prohibited for health and safety reasons.



Pupils are not allowed to use the lifts at any time.

Behaviour
All members of the school are expected to help maintain an atmosphere conducive to learning and respect each other as well as public and private
property. Students behaving badly can be excluded from the school with no refund of fees. All absences must be notified in writing. Students
excessively failing to attend classes can be excluded from the school with no refund of fees. Students under 18 years of age are not allowed to
leave the school grounds during school time. Mobile phones must be switched off during lessons. During break times students are not allowed to
stay in classrooms or corridors without teacher supervision.

Learning
Students are expected to work as well as they can both at school and at home. Parents/guardians are expected to monitor children’s progress and
help them if necessary. Parents/guardians are required to attend progress review meetings.

Library
School library is available only for students, parents/guardians and staff. Only families who have paid the fees are allowed to borrow items from the
library.

Activities
School members are required to take part in organised school events. School members are expected to be active and help in the running of the
school, especially in fundraising events such as selling tea and coffee and at the school fair.
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