Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Rugby
I. POSTANOWIENIA
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Szkoła prowadzi zajęcia na terenie Oakfield Primary School w Rugby.
3. Organami Szkoły są:
a) Kierownik szkoły wybrany spośród Rady Pedagogicznej
b) Rada Pedagogiczna, która składa się z nauczycieli.
1. Nabór do szkoły
1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Rugby jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z
prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
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, formularz odbioru dziecka ze szkoły, formularz dotyczący fotografowania dziecka (zał. 1).
1.4 Zapisując dziecko do szkoły rodzice rozumieją i akceptują fakt, że czesne należy zapłacić za cały rok szkolny. Istnieje możliwość
rozłożenia opłaty na raty. Jednak nawet rezygnacja dziecka z nauki w trakcie roku szkolnego powoduje, że cała opłata roczna musi być
uiszczona.
1.5 Do końca roku szkolnego 2015/2016 należy wpłacić zaliczkę (która nie podlega zwrotowi), pierwsze dziecko – 100 funtów, drugie dziecko – 80
funtów, trzecie dziecko – 60 funtów. Zaliczka pobierana jest w celu potwierdzenia zapisu dziecka do szkoły.
Opłata za jedno dziecko w roku szkolnym 2016/17 wynosi £200. Drugie w rodzinie dziecko dodatkowo płaci £160. Trzecie –
dodatkowo £120.
2. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych
2.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca lub pierwszą sobotę lipca.
2.2. Zajęcia rozpoczynają sie o godzinie 9.30 i kończą o godzinie 12.30.
3. Uczniowie
3.1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Rugby 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 4–16 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.
3.6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
3.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i 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 nauczycieli dyżurujących i winni podporządkować sie ich zaleceniom,
a także odnosić sie do nich z szacunkiem.
3.12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają sie zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy 9.30 a
12.30.
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 sie do zasad panujących w
szkole nauczyciel bądź Kierownik szkoły ma prawo wysłać pisemny list 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 i spośród
nich na walnym zebraniu zostaje wybrany Komitet Rodzicielski.
4.2 Komitet Rodzicielski ma za zadanie pomagać Kierownikowi szkoły i nauczycielom w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych takich jak
wycieczki, uroczystości szkolne itp.
4.3. Rodzice zobowiązani są do:

a) systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
b) pomagania w odrabianiu zadań domowych.
c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych.
d) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień.
e) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie (do 30 listopada - II rata). Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły, a mogą mieć
problem z płatnością w określonych terminach, prosimy o zgłoszenie tego problemu. Wspólnie rozwiążemy ten problem. 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.
f) punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.
g) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.
h) pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka.
i) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.
j) regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia.
k) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole.
l) 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 KONCOWE
1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej wchodzi w życie z dniem 01/09/2009 r.
Załącznik nr 1
I. Przywożenie i odbiór dzieci ze szkoły.
Zobowiązuję się przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać je po zakończeniu zajęć szkolnych osobiście. W razie mojej niedyspozycji zobowiązuję się
upoważnić na piśmie innego dorosłego (imiennie) do odbioru dziecka. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do
rozpoczęcia pierwszej lekcji. Jestem świadomy, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły będą kontaktować sie z osobą, której numer telefonu
został podany na formularzu rejestracyjnym.
W przypadku braku kontaktu z w/w osoba po upływie pół godziny władze szkoły kontaktować się będą z policją lub Social Services.
Podpis*……………………………………. Data………………………………………
II. Fotografowanie dzieci.
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych. Zgadzam sie ponadto na umieszczanie zdjęć
mojego dziecka na stronie internetowej szkoły.
Podpis*…………………………………… Data………………………………………
III. Nieobecność dzieci w szkole.
Zobowiązuję się poinformować władze szkoły o przewidywanej nieobecności dziecka lub też decyzji wycofania dziecka ze szkoły. Jestem świadomy, że w
przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktować się ze mną. W razie
konieczności szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.
Podpis*………………………………….. Data………………………………………
IV. Przestrzeganie Regulaminu szkoły
Oświadczam, że zapoznałem/am sie z Regulaminem Polskiej Szkoły Sobotniej w Rugby i zobowiązuję sie do ścisłego go przestrzegania. Zobowiązuję sie
ponadto zapoznać moje dziecko z Regulaminem placówki, do której będzie uczęszczało.
Podpis*………………………………. Data…………………………………...
V. Czesne
Zobowiązuję sie do uregulowania opłaty za szkołę w terminie przewidzianym przez władze szkoły. Jestem świadomy wszelkich konsekwencji, jakie
wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku nie stosowania sie do przepisów w sprawie czesnego.
Podpis*……………............................ Data…………………………………..

