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Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Cambridge
1. Uczniowie bȩdᶏ:
1.1 punktualnie i regularnie uczestniczyć w zajęciach
1.2 przygotowywać siȩ do lekcji i posiadać wszystkie niezbędne pomoce
1.3 właściwie zachowywać siȩ podczas lekcji i przerw
1.4 odrabiać zadane prace domowe
1.5 aktywnie uczestniczyć w akademiach, przedstawieniach , koncertach, jasełkach i innych
wydarzeniach
1.6 brać udział w szkolnych wyjazdach i innych imprezach
1.7 stosować się w każdym momencie do poleceń nauczycieli, zarówno podczas lekcji jak i przerw
1.8 podczas przerw pozostawać w budynku lub terenie używanym przez szkolę
1.9 przynosić własne drugie śniadanie i napoje.

2. Od rodziców oczekujemy:
2.1 dopilnowania, aby dzieci regularnie uczęszczały na lekcje i były przywożone i odbierane na czas (szkoła
zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w wysokości £5.00 za oczekiwanie na odbiór dziecka po lekcjach)
2.2 opieki nad młodszymi dziećmi podczas przerw
2.3 dopilnowania, aby dzieci odrabiały prace domowe (a w razie potrzeby udzielania im pomocy)
2.4 zapewnienia dzieciom niezbędnych przyborów potrzebnych na lekcjach
2.5 zachęcania dzieci do brania aktywnego udziału w lekcjach
2.6 podania informacji dotyczących problemów zdrowotnych dziecka (włączając alergie) przy wypełnianiu
formularza o przyjęcie do szkoły
2.7 informowania szkoły o przedłużającej się nieobecności dziecka
( w przeciwnym wypadku po 4 tygodniach dziecko zostanie wykreślone z listy uczniów)
2.8 regulowania opłat semestralnych w wymaganym terminie
2.9 pomocy w organizowaniu imprez szkolnych.
2.10 kontaktu z nauczycielami i dyrektorem szkoły w celu monitorowania postępów i rozwiązywania
ewentualnych problemów

3. Warunki przyjęcia dziecka do Polskiej Szkoły Sobotniej:
3.1 wpisanie dziecka na listę oczekujących
3.2 wypełnienie formularza o przyjęcie dziecka
3.3 akceptacja Regulaminu Polskiej Szkoły Sobotniej.
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4. Usunięcie dziecka ze szkoły
Może nastᶏpić w przypadkach takich , jak np:
4.1 nieusprawiedliwione nieobecności w szkole przez 3 kolejne soboty
4.2 nieregularna obecność na zajȩciach
4.3 złe zachowanie pomimo upomnień nauczycieli/ dyrektora szkoły
4.4 nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły

5. Wypisanie dziecka ze szkoły
Przy wypisie dziecka ze szkoły rodzice zobowiᶏzani sᶏ:
5.1 poinformować o swojej decyzji nauczyciela dziecka oraz dyrektora Szkoły,
5.2 uregulować ewentualne zaległości finansowe.
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