Regulamin szkoły
Artykuł 1: Uczęszczanie do Szkoły Polonijnej jest dobrowolne i
stanowi dodatkowe zajęcia do edukacji szkolnej.
Artykuł 2: Zapisanie dziecka do Szkoły związane jest z równoczesną
akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktycznowychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu Szkoły.
Artykuł 3: Uczniem Naszej Polskiej Szkoły w Mullingar może być
każde dziecko w wieku od 3-14 lat, które chce uczestniczyć w
zajęciach lekcyjnych w języku polskim.
Artykuł 4: W ciągu roku szkolnego przewidzianych jest 30 spotkań.
Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. Zajęcia
trwają w wyznaczone soboty od godziny 9:30 do godziny 13:30. Zajęcia
dodatkowe od godziny 13:35 do 14:20.
Artykuł 5: Lekcje odbywają się w wyznaczonych lokalach.
Artykuł 6: Dzieci spędzają przerwy w miejscach wyznaczonych przez
nauczycieli i pod opieką nauczyciela. Uczniowie nie mogą zostawać w
klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela. Uczniowie mają
obowiązek traktowania wszystkich członków Szkoły z szacunkiem.
W przypadku kiedy uczeń nie stosuje się do poleceń nauczyciela oraz
źle zachowuje się względem swoich kolegów/koleżanek/ nauczyciela,
nauczyciel słownie powiadamia rodzica o niepożądanym zachowaniu
ucznia. Po dwóch słownych upomnieniach Rodzica oraz braku zmiany
w zachowaniu ucznia , nauczyciel powiadamia dyrektora placówki.
Dyrektor po dwóch niesktutecznych słownych upomnieniach
dotyczących zmiany zachowania jest zobowiązany wydać trzecie
pisemne upomnienie. Jeśli zachowanie ucznia po otrzymaniu
trzeciego pisemnego upomnienia nie ulegnie zmianie, dyrektor
zobowiązany jest, do wydalenia ucznia ze szkoły, z tytułu nie
stosowania się do regulaminu Szkoły. Uczniowie zobowiązują się do
utrzymywania czystości w Szkole, poszanowania budynku Szkoły oraz
wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Szkoły.
Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i
przygotowywanie się do zajęć. Uczniowie powinni czynnie

uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych
uroczystościach szkolnych.
Artykuł 7: Rodzice mogą być poproszeni o pomoc w różnych
uroczystościach w przygotowaniu, udekorowaniu i posprzątaniu sali.
Artykuł 8: Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania
dzieci do szkoły i odbierania dzieci po lekcjach. Wyjątki muszą być
wcześniej uzgodnione z osobą koordynującą pracę dydaktyczną szkoły
lub nauczycielem prowadzącym.
Artykuł 9: Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów
wartościowych, takich jak telefony komórkowe lub tablety, itp. Szkoła
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub
zaginięcia. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także
przedmiotów takich jak scyzoryki, noże czy inne ostre narzędzia,
które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych. Szkoła nie
odpowiada za zniszczenie lub zgubienie własności osobistych.
Artykuł 10: Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi
kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.
Artykuł 11: Rodzice zobowiązują się na terminową zapłatę wpisowego
oraz składek czesnego za szkołę według aktualnych taryf podanych
na stronie.

PRZEPISY KOŃCOWE
Regulamin Szkoły Polonijnej Nasza Polska Szkoła w Mullingar
wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

