
Polska Szkoła Sobotnia  
im. Bł. Franciszki Siedliskiej   
w Northampton 

Blessed Franciszka Siedliska 
Polish Saturday School 

In Northampton 

REGULAMIN SZKOŁY 
 

Polska Szkoła Sobotnia im. Bł.Franciszki Siedliskiej w Northampton jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą 

się uczyć języka polskiego, poznawać polską historię i geografię. Celem szkoły jest nauka czytania i pisania w języku 

polskim, poznawanie dziedzictwa kultury polskiej, stwarzanie możliwości czynnego udziału w kultywowaniu tradycji 

i obyczajów,  uświadomienie potrzeby integracji międzynarodowej. 

Ambicją szkoły jest pokazanie  wychodzącym w życie pokoleniom,  jak ważne są ich korzenie, przeszłość, historia,  

rodzinna tradycja i kultura oraz szacunek dla wartości innych narodów. 

Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły Sobotniej oraz ich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do 

przestrzegania następujących praw i obowiązków: 
  

Rodzice: 

1. Opłaty szkolne w wysokości: £120 za pierwsze dziecko; £100 – za drugie; £80 za każde kolejne (za semestr) 

powinny być dokonywane w wyznaczonym terminie. 

1a. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Szkoły może uwzględnić podział opłat na raty. 

1b. Przy zapisie ucznia w trakcie roku szkolnego opłata będzie odpowiednio pomniejszona. 

2. Zajęcia lekcyjne trwają od godziny 915 do 1245 w klasach 1-9 oraz od godziny 915 do 1230  w przedszkolu i  

             klasie „0”  

Punktualne przychodzenie i odbieranie ucznia do 11 roku życia jest obowiązkiem każdego rodzica lub 

opiekuna. 

3.      Nieobecności powinny być usprawiedliwione pisemnie do wychowawcy klasy. Trzy kolejne, 

nieusprawiedliwione nieobecności spowodują wykreślenie ucznia z listy. 

4. Książki i pomoce szkolne otrzymywane przez uczniów są własnością szkoły i muszą być szanowane. 

5. Rodzice powinni zapoznawać się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

7. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji nauczyciela do Dyrektora Szkoły. 
 

Uczniowie: 

1. Powinni przestrzegać poleceń nauczycieli i dyżurujących rodziców. 

2. Mają prawo bycia szanowanym oraz posiadania własnego zdania. 

3. Mają obowiązek odrabiania prac domowych. 

4. Ubiór i wygląd uczniów powinien być schludny. 

5. Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego rodziców lub 

opiekunów. 

6. W czasie zajęć lekcyjnych zabrania się: używania telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, 

żucia gumy i spożywania posiłków. 

7. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych.  

Polska Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub zniszczone przez uczniów na terenie 

szkoły. 

8. Starsi uczniowie powinny przychodzić punktualnie do szkoły. 

Uczniom nie wolno samowolnie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć szkolnych. 

9. W czasie przerw uczniowie powinni przestrzegać zasad dobrego zachowania w stosunku do wszystkich 

obecnych na terenie szkoły. 

10. Uczniowie powinni utrzymywać porządek na terenie szkoły. 

11. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu lub posiadania, bądź używania nielegalnych 

używek. 

12. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania niebezpiecznych przedmiotów i broni oraz ich atrap. 

             Szkoła zobowiązuje się do wspierania ucznia w trudnych sytuacjach. 

 

Nie przestrzeganie regulaminu szkolnego powoduje następujące konsekwencje: 

1. zwrócenie uwagi przez nauczyciela; 

2. rozmowa Dyrektora szkoły z danym uczniem; 

3. rozmowa nauczyciela lub/i Dyrektora szkoły z rodzicami lub opiekunami; 

4. zawieszenie w czynnościach ucznia; 

5. dyscyplinarne usunięcie ze szkoły decyzją Zarządu Szkoły. 

 

W przypadku posiadania lub użycia białej broni, bądź posiadania lub używania prawnie zabronionych używek, 

powiadomiona zostanie policja, a wobec ucznia zastosowane będą sankcje dyscyplinarne. 

Wszelkie wnioski lub skargi mogą być kierowane do Zarządu lub Dyrektora Szkoły.     


