
REGULAMINY SZKOŁY 

Dla usprawnienia pracy Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej oraz pogłębienia współpracy z 

Rodzicami podajemy do wiadomości zamieszczone poniżej regulaminy. 

Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz o przestrzeganie przepisów w nich zawartych. 

!
Regulamin Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej we Fredrikstad: 
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1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniona i podpisana przez 

rodziców/opiekunów karta zgłoszenia. Korzystanie z praw i obowiązków ucznia reguluje 

umowa zawarta na czas nieokreślony, do momentu wypowiedzenia jednej ze stron lub 

zakończenia pobierania nauki dziecka w szkole. 

2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w soboty, zgodnie z grafikiem zajęć ustalonym na 

początku roku szkolnego. 

3. Pełny dzień szkolny obejmuje pięć godzin lekcyjnych i trwa od godziny 9:30 do 14:30, w 

tym jedno kółko zainteresowań wybrane przez dziecko. 

4. Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 16 lat. 

5. Dzieci łączone są w grupy o przybliżonym przedziale wiekowym. 

6. W poszczególnych grupach wiekowych realizowany jest program dydaktyczny 

opracowany na podstawie programu dla uczniów polskich uczących się za granicą wydanego 

przez MEN. 

7. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry: I wrzesień/styczeń, II luty/czerwiec. 

Organizację roku szkolnego określa harmonogram szkoły opracowany przez Radę 

Pedagogiczną. 

8. W szkole obowiązuje ubezpieczenie zbiorowe od nieszczęśliwych wypadków i 

odpowiedzialności cywilnej. 

9. Ze względów bezpieczeństwa opiekę nad dziećmi sprawują wyznaczeni rodzice dyżurujący 

w szkole podczas przerw i nauczyciele podczas zajęć. 



10. Dziecko powinno być odebrane ze szkoły przez rodzica (opiekuna prawnego) lub 

upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

11. Opłaty za dany semestr należy uiszczać terminowo na konto bankowe szkoły. 

12. Opłatę semestralną należy wpłacić jednorazowo na początku danego semestru - do daty 

ustalonej i podanej z początkiem każdego roku szkolnego. 

13. W przypadku przewidywanej przerwy w uczęszczaniu dziecka do szkoły lub rezygnacji z 

nauki rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia o tym fakcie dyrekcji szkoły z 

miesięcznym wyprzedzeniem. 

14. Rodzice powinni zapoznawać się z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia 

szkoły umieszczanymi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły: 

www.szkolapolska.com.pl 

15. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której 

celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowywaniu dzieci (określony w 

Regulaminie Rady Rodziców). 

16. Dyrektor Szkoły ma prawo skreślić dziecko z listy uczniów szkoły z następujących 

przyczyn: 

 - nieregularnego wpłacania płatności,  

- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka przez dwa miesiące (lub cztery 

spotkania dydaktyczne), 

 - gdy rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu szkoły. 

17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci do szkoły. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj.26.10.2009 r. 
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Prawa i obowiązki rodziców: 
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Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do: 

1. Znajomości zadań wynikających z planu rocznego oraz z programu dydaktycznego 

realizowanego w szkole. 



2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w 

nauce. 

3. Wyrażania opinii na temat pracy szkoły. 

4. Aktywnego włączania się w życie szkoły. 

5. Obrony praw dziecka w przypadku, gdy zostały naruszone. 

6. Pomocy ze strony szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

7. Uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. 

  

Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest: 

1. Udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie. 

2. Zapewnienie dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia. 

3. Kontaktowanie się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktycznych. 

4. Przyprowadzanie dziecka punktualnie na zajęcia. 

5. Terminowe wnoszenie opłat za uczęszczanie dziecka do szkoły według wysokości i zasad 

ustalonych przez organ prowadzący. 

6. Respektowanie czasu pracy szkoły podczas odbierania dziecka. 

7. Aktywne włączanie się w życie szkoły. 

8. Pełnienie dyżuru rodzicielskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas 

przerw w zajęciach lekcyjnych. 

 Prawa i obowiązki uczniów: 
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Uczniowie mają prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego z ich 

rozwojem psychofizycznym. 

2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej. 



3. Poszanowania godności osobistej. 

4. Życzliwego traktowania. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań. 

6. Rozwijania własnych zdolności. 

7. Pomocy w wyrównywaniu deficytów i braków językowych. 

Obowiązkiem uczniów jest: 

1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie nauczania. 

2. Podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego. 

3. Szanowanie sprzętów szkolnych jako wspólnej własności. 

4. Kulturalne zwracanie się do innych. 
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Regulamin dyżurów w Polskiej Społecznej Szkole Sobotniej we Fredrikstad: 

1. Każdy z rodziców ma obowiązek przynajmniej raz w roku szkolnym wypełnić dyżur. 

2. Każdy z rodziców dobrowolnie wybiera dogodny dla siebie termin dyżuru. 

3. Rodzice, którzy w daną sobotę dyżurują, powinni przyjść do szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć, tak aby dyrektor szkoły wiedział, że dyżurni są obecni. 

4. Osoba, która nie może się stawić na dyżur, powinna we własnym zakresie znaleźć kogoś na 

zastępstwo i poinformować o zmianie dyrektora szkoły albo przewodniczącego RR. 

5. W przypadku, gdy niemożliwe jest zorganizowanie zastępstwa, prosi się o jak najszybszy 

kontakt z kierownictwem szkoły. 

6. Dyżurujący rodzice nie opuszczają szkoły w czasie trwania zajęć. 

7. Osoba pełniąca dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn: - 

na korytarzach, - na schodach, - w szatni, - na dziedzińcu przed budynkiem szkolnym, - na 

sali głównej/auli. 



10. Osoba pełniąca dyżur: - odpowiada za ład i porządek, - nie dopuszcza do niebezpiecznych 

zabaw, - zakazuje biegania w budynku szkoły oraz biegania po schodach, - zaczepiania 

innych, prowokowania do bójek, - zabrania samowolnego opuszczania budynku szkolnego. 

11. Po zakończeniu każdej przerwy dyżurujący rodzice mają obowiązek informować 

nauczycieli o wszelkich niepokojących wydarzeniach lub zachowaniach dzieci w czasie 

przerw. 

12. Osoba dyżurująca sprawuje opiekę nad całą grupą, a także nad pojedynczymi dziećmi, aż 

do momentu zakończenia przewidzianych zajęć i odebrania każdego dziecka przez rodzica 

lub opiekuna. 

13. Osoba dyżurująca, ze względu na bezpieczeństwo, nie może puścić dziecka do domu bez 

opieki osoby dorosłej/pełnoletniej.


