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REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY
IM. IRENY SENDLEROWEJ
W RUGBY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Ireny Sendlerowej w Rugby.
2. Wszyscy członkowie społeczności Szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień
niniejszego Regulaminu.
II. ZASADY REKRUTACJI
1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Ireny Sendlerowej w Rugby jest dobrowolne i
stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnej z prawem angielskim.
2. Za rekrutację do szkoły odpowiedzialna jest Dyrekcja Szkoły .
3. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się dostarczyć wypełniony i podpisany „Formularz
Rejestracyjny” do dnia, w którym rozpoczynają się pierwsze dla dziecka zajęcia szkolne. Formularz
dostępny jest na stronie internetowej szkoły www. http://rugbyszkola.com.pl/
Obowiązującymi dokumentami Ucznia są także „Załączniki” do regulaminu szkolnego, do podpisania
których zobowiązani są Rodzice / Opiekunowie.
4. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej
programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu
szkoły.
5. Zapisy do Szkoły odbywają się przez cały rok szkolny.
III. TERMINY I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
1. Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą lub drugą sobotę września i kończą się w drugą sobotę lipca.
2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 9:30 i trwają do godz. 12:30.
IV. UCZNIOWIE
1. Uczniami Polskiej Szkoły im. Ireny Sendlerowej w Rugby mają prawo być wszyscy w wieku od
4 roku życia, którzy chcą się uczyć języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez
względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne.
2. Uczeń ma prawo do:
2.1 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
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2.2 Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo.
2.3 Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności
osobistej.
3. Uczeń jest zobowiązany do:
3.1 Przestrzegania Regulaminu Szkoły.
3.2 Traktowania wszystkich członków Szkoły z szacunkiem.
3.3 Utrzymywania czystości w Szkole, poszanowania budynku Szkoły oraz wszystkich
przedmiotów znajdujących się na jej terenie.
3.4 Punktualnego stawiania się na zajęciach szkolnych.
3.5 Systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach, odrabiania pracy domowej oraz
przygotowywania się do lekcji.
4. Uczniowi zabrania się:
4.1 Samowolnie opuszczać terenu Szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, a więc pomiędzy
godziną 9:30 a 12:30.
4.2 Stosować słownej i fizycznej przemocy wobec którejkolwiek osoby Szkolnej Społeczności.
4.3 Spożywać posiłków w czasie lekcji.
4.4 Przynosić do Szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek,
a także przebywać pod ich wpływem na terenie Szkoły. Złamanie tego paragrafu grozi
natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze Szkoły.
4.5 Przyprowadzać zwierząt na teren Szkoły.
4.6 Przynosić do Szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.
4.7 Mieć włączonego telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych.
5. W razie łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego
niedostosowania się do zasad panujących w Szkole, Dyrekcja ma prawo wysłać do Rodziców pisemny
list upominający. Ostatecznie uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły, co oznacza, że nie
może kontynuować nauki.
V. RODZICE
1. Wszyscy Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy deklarują uczestnictwo dziecka w zajęciach
prowadzonych przez Polską Szkołę im. Ireny Sendlerowej w Rugby.
Zobowiązani są do:
1.1 Regularnego i punktualnego przyprowadzania dzieci do Szkoły.
1.2 Odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.
1.3 Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
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1.4 Pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
1.5 Uczestniczenia w zebraniach szkolnych i pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych
i zajęć pozaszkolnych.
1.6 Pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień dziecka.
1.7 Przestrzegania Regulaminu Szkoły i postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
1.8 Terminowego uiszczania opłat szkolnych – pamiętając, iż nieobecność dziecka w Szkole
nie zwalnia z opłat za nią. Jeżeli z różnych przyczyn Rodzice/Opiekunowie nie są w stanie
terminowo uiścić opłaty za szkołę, zobowiązani są oni do pisemnego poinformowania o tym
Dyrektora Szkoły, a także do określenia ostatecznego terminu zapłaty. W przypadku braku
jakiejkolwiek informacji w tej kwestii, Dyrektor Szkoły ma prawo odmówić
Rodzicowi/Opiekunowi pobytu jego dziecka w Szkole. Skutkiem późniejszym tej decyzji jest
skreślenie dziecka z listy uczniów.
1.9 Naprawiania na własny koszt szkód materialnych wyrządzonych przez swoje dziecko.
VI. RADA RODZICÓW
1. Zgodnie z obowiązującym w polskim szkolnictwie prawodawstwem - na podstawie art. 53i 54
Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Dz. U. 95/91, poz. 425 z późniejszymi
zmianami - powołana zostaje Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest organem Szkoły, reprezentującym rodziców uczniów Polskiej Szkoły im. Ireny
Sendlerowej w Rugby. Celem Rady Rodziców jest zapewnienie współpracy Rodziców ze Szkołą w
doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w Szkole i środowisku, a w
szczególności:
- organizowanie prac społecznych Rodziców i środowiska społecznego na rzecz Szkoły,
- współuczestniczenie w planowaniu wydatków Szkoły w zakresie środków zgromadzonych przez
Radę Rodziców,
- prezentowanie wobec Dyrekcji i Nauczycieli opinii Rodziców we wszystkich istotnych sprawach
Szkoły,
- zachęcanie Rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających Szkołę.
3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok, jednakże członkowie niewywiązujący się z nałożonych na nich
obowiązków mogą być odwołani przed jej upływem.
Powodem odwołania mogą być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego Regulaminu,
działania na szkodę Szkoły, drastyczne naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego,
nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców. Odwołanie członka Rady Rodziców
następuje w wyniku głosowania na zebraniu Rady Rodziców.
VII. OPŁATY ZA SZKOŁĘ
1. Roku szkolnym 2019/20 obowiązują następujące opłaty za Szkołę:
Jedno dziecko £25 miesięcznie. Dwoje dzieci £40 miesięcznie. Troje dzieci £60 miesięcznie.
2. Opłatę należy uiścić 19-tego każdego miesiąca.
3. Opłatę można uiścić gotówką lub dokonać przelewu.

Regulamin Polskiej Szkoły im. Ireny Sendlerowej w Rugby

Regulamin Szkoły zatwierdzony w Rugby w dniu 22.09.2018

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z założeniami zawartymi w Statucie i w Regulaminie
Polskiej Szkoly im. Ireny Sendlerowej w Rugby, a także akceptuję treść wyżej wspomnianych
dokumentów.
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Przewodnicząca Zarządu Szkoły:

