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REGULAMIN 

POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ EDU OWLS 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin jest załącznikiem do Konstytucji Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls. 

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień 

niniejszego regulaminu 

 

II Organizacja Szkoły: 

1. Nabór do szkoły 

1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls jest dobrowolne i stanowi dodatkowe 

zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim. 

1.2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej 

programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu 

szkoły 

1.3. Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do 

przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz rejestracyjny wraz z załącznikiem, w 

którym informują o ewentualnych potrzebach medycznych dziecka o których powinna wiedzieć 

szkoła i wyrażają zgodę na fotografowanie dziecka podczas zajęć szkolnych oraz używanie tych 

zdjęć do celów promocyjno-reklamowych szkoły. (zał. 1) 

2. Kryteria przyjmowania dzieci do Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls oraz przenoszenia 

dzieci do klas wyższych: 

2.1. Do Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 18 lat. 

2.2. Do klasy przedszkolnej przyjmowane są dzieci, które ukończyły 4 lata. Przedszkole przeznaczone 

jest dla dzieci 4 i 5 letnich w zależności od poziomu znajomości języka polskiego w mowie. 

2.3. Do klasy zerowej przyjmowane są dzieci w wieku od 5 do 7 lat w zależności od poziomu 

znajomości języka polskiego w mowie i piśmie. 

2.4. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 8 lat w zależności od poziomu 

znajomości języka polskiego w mowie i piśmie. 

2.5. Do klasy drugiej przyjmowane są dzieci w wieku od 8 do 9 lat w zależności od znajomości języka 

polskiego w mowie i piśmie. 

2.6. Do klasy trzeciej przyjmowane są dzieci w wieku od 9 do 10 lat w zależności od znajomości 

języka polskiego w mowie i piśmie. 

2.7. Do klasy czwartej przyjmowane są dzieci w wieku od 10 do 11 lat w zależności od znajomości 

języka polskiego w mowie i piśmie. 

2.8. Do klasy piątej przyjmowane są dzieci w wieku od 11 do 12 lat w zależności od znajomości języka 

polskiego w mowie i piśmie. 

2.9. Do klasy szóstej przyjmowane są dzieci w wieku od 12 do 13 lat w zależności od znajomości 

języka polskiego w mowie i piśmie. 
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2.10 Do klasy GCSE przyjmowane są dzieci w wieku od 15 lat w zależności od znajomości języka 

polskiego w mowie i piśmie. 

2.11 Do klasy A level przyjmowane są dzieci w wieku od 17 lat w zależności od znajomości języka 

polskiego w mowie i piśmie. 

2.12 Oceny poziomu znajomości języka polskiego przez dziecko dokonuje Nauczyciel prowadzący 

daną klasę. 

2.13 Ocena poziomu znajomości języka polskiego przez dziecko może być dokonana na wniosek 

rodzica lub nauczyciela. 

2.14 Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii Rady 

Pedagogicznej. 

3. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych: 

3.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą się w 

ostatnią sobotę czerwca każdego roku szkolnego. 

3.2. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 i kończą o godz. 14.00 

3.3. W trakcie zajęć szkolnych obowiązuje jedna 20 minutowa przerwa na lunch w godz. 11.30 – 11.50. 

Każde dziecko przynosi do szkoły lunch box i napój. Szkoła nie zapewnia dzieciom posiłków i 

napojów. 

3.4. W trakcie roku szkolnego występują przerwy w nauce dostosowane terminami do przerw w 

angielskim systemie edukacyjnym. Informacja o przerwach w nauce jest publikowana na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Uczniowie 

4.1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls mają prawo być wszyscy, którzy chcą się uczyć 

języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania 

polityczne i religijne spełniający zapisy niniejszego regulaminu szkoły. 

4.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej. 

4.3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu szkoły. 

4.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem. 

4.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz 

wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły. 

4.6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie. 

4.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć. 

4.8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych 

uroczystościach szkolnych. 

4.9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie lekcji. 

4.10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwie bez nadzoru nauczyciela. 

4.11. Uczniowie podczas przerwy pozostają pod nadzorem nauczyciela. 

4.12. Uczniowie nie mogą samodzielnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych 

tj. od 10.00 do 14.00 

4.13. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony 

komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. 

4.14. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych nie dozwolonych 

prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi 

natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły. 
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4.15. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt. 

4.16. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostaje upomniany słownie. W przypadku ponownego 

niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź Dyrektor szkoły ma prawo wysłać 

pisemne upomnienie do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły. 

5. Rodzice 

5.1. Wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls są członkami 

Rady Rodziców. 

5.2. Rodzice zobowiązani są do: 

a) systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce 

b) pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych 

c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych 

d) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień 

e) dokonywania opłat czesnego w wyznaczonym terminie. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą 

więcej niż 14 dni po terminie będą zawieszane w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy 

uczniów po 30 dniach zalegania z opłatą. 

f) punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 

g) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia lekcji. 

h) upoważnienia innej dorosłej osoby w zastępstwie do odbioru dziecka ze szkoły 

i) powiadomienia o przewidywanej nieobecności dziecka lub tez decyzji rezygnacji z dalszego 

uczęszczania dziecka do szkoły. Rezygnację z uczęszczania dziecka do szkoły rodzic powinien złożyć 

u Dyrektora szkoły z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.  

j) regularnego posyłania dziecka do szkoły  

k) udzielania pomocy w organizowanych uroczystościach i wycieczkach szkolnych a także zajęciach 

pozalekcyjnych 

5.3. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez 

dziecko w szkole. 

6. Zobowiązania finansowe 

6.1. Rodzice, których dziecko uczęszcza do Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls są zobowiązani do 

opłacania czesnego za naukę dziecka w szkole. 

6.2. Wysokość czesnego ustalana jest w oparciu o budżet szkoły przez Zarząd Szkoły na każdy rok 

szkolny w formie uchwały.  

6.3. Wysokość i terminy opłat czesnego są publikowane na stronie internetowej szkoły. 

6.4. Za nieobecność dziecka na opłaconych zajęciach opłata nie będzie zwracana.  

6.5. Rodzice lub opiekunowie dziecka przy składaniu formularza rejestracyjnego wnoszą opłatę 

rejestracyjną, która jest przeznaczona na zakup pomocy naukowych oraz materiałów szkolnych do 

wykorzystania w czasie roku szkolnego przez uczniów i nauczycieli. W przypadku rezygnacji z 

uczęszczania do szkoły opłata rejestracyjna nie zostaje zwrócona. 

 

III Przepisy końcowe 

1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls wchodzi w życie z dniem 9-go listopada 2013 r.  

 

http://www.eduowls.com/
mailto:eduowls@gmail.com

