Regulamin szkolny
1. Godziny otwarcia szkoły: 8:50– 12:10. Zajęcia odbywają się od 9:00 do 12:00.
Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przyprowadzić dziecko/dzieci do godz.
9:00 i przekazać je nauczycielowi, natomiast odbiór dzieci odbywa się
bezpośrednio od nauczyciela od godz. 12:00 do godz. 12:10.
2. Podział na lekcje:
•
•
•

Pierwszy blok lekcyjny: 9.00 - 10.30
Przerwa: 10.30 - 10.45
Drugi blok lekcyjny: 10.45 – 12.00

Podział lekcji może ulec zmianie, gdy nastąpi taka potrzeba w danej klasie.
Dotyczy to w szczególności klas najmłodszych.
3. Nauczyciele i rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dyżurów na przerwach w
celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Harmonogram dyżurów nauczycieli
jest ustalany kwartalnie przez dyrektora, a rodziców/opiekunów według wcześniej
ustalonej kolejności.
4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dziennika klasy a także do
kontaktu z rodzicami bądź opiekunami ucznia w celu omawiania aktualnych
potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych czy wychowawczych dziecka.
5. Personel szkoły nie podaje żadnych leków dzieciom. Jeżeli według nauczyciela
stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w
zajęciach szkolnych, jest on zobowiązany do poinformowania dyrektora, a ten o
kontakt z rodzicem/opiekunem dziecka. Rodzic/opiekun może być poproszony o
odebranie dziecka ze szkoły.
6. Podział klas jest układany na początku roku szkolnego przez dyrekcję szkoły w
porozumieniu z zarządem szkoły. Programem nauczania jest Podstawa
programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Ministerstwa Edukacji
Narodowej 2010. Podstawą programową klasy maturalnej jest Polish General
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Senior External Examination Syllabus 2019 issued by the Queensland
Curriculum and Assessment Authority.

Obowiązki i prawa ucznia
1. Uczniowie naszej szkoły:
•

Godnie reprezentują Polską Szkołę Sobotnia w Brisbane.

•

Są punktualni i regularnie uczęszczają na lekcje.

•

Przygotowują się do lekcji – są systematyczni w nauce, przynoszą zeszyty
i przybory szkolne.

•

Biorą udział w imprezach organizowanych przez szkołę oraz innych
imprezach polonijnych.

•

Szanują siebie nawzajem, rodziców oraz pracowników szkoły.

•

Posługują się językiem polskim w szkole.

2. Uczniowie NIE:
•

Używają wulgarnych słów, nie obrażają oraz nie biją innych osób.

•

Palą tytoniu, nie spożywają alkoholu
używek.

•

Używają telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
podczas lekcji.

•

Zaśmiecają szkoły.

•

Przebywają w klasie podczas przerw bez nadzoru nauczyciela.

•

Wychodzą poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw.

•

Wchodzą na drzewa, mury, płoty.

oraz nie przyjmują nielegalnych

3. Uczniowie mają prawo do:
•

Opieki nauczycieli i rodziców dyżurnych podczas zajęć szkolnych.

•

Zgłoszenia konstruktywnych sugestii dotyczących usprawnienia pracy
szkoły.

•

Zwrócenia się do nauczyciela w przypadku konfliktu z innym uczniem.

•

Zwrócenia się do dyrektora w przypadku konfliktu z nauczycielem.

4. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu przez ucznia może być:
•

Upomnienie przez nauczyciela.

•

Upomnienie przez dyrektora szkoły.

•

Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej z uczniem przez dyrektora, w
obecności rodziców/opiekunów.

•

Zakaz wstępu na teren szkoły przez jedną sobotę.

•

Skreślenie z listy uczniów.
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5. Rodzice/Opiekunowie:
•

Punktualnie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z punktem 1
Regulaminu.

•

Zapoznają swoje dzieci z Regulaminem szkoły i pomagają im w jego
przestrzeganiu.

•

Pisemnie (email, sms, notatka) powiadamiają dyrektora o nieobecności lub
spóźnieniu dziecka/dzieci.

•

Terminowo regulują opłaty szkolne. Nieobecność dziecka w szkole z
powodu choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą
do domagania się zwrotu wpłaty za szkołę.

•

Systematycznie sprawdzają postępy dzieci w nauce poprzez kontakt z
nauczycielem.

•

Pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych.

•

Umożliwiają dzieciom udział w imprezach szkolnych. Pomoc rodziców w
imprezach szkolnych jest mile widziana.

•

Biorą czynny udział w życiu szkoły: dwa razy w roku przygotowują
niedzielna „Kawiarenkę”, raz w roku podejmują się sprzątania szkoły,
pomagają w przygotowaniach do imprezy walentynkowej, biorą udział w
dyżurach podczas przerw. Lista dostępnych terminów Kawiarenek i
sprzątania szkoły zostanie udostępniona przez zarząd na początku roku
szkolnego.

6.

Polska Szkoła Sobotnia w Brisbane współpracuje z Kościołem Matki Boskiej
Zwycięskiej Bowen Hills. Z tego względu w każdej klasie, raz w miesiącu,
odbywa się religia (w godzinach 9:00 – 9:45) a uczniowie i rodzice/ opiekunowie
zaproszeni są na szkolną Mszę Świętą dwa razy w roku (rozpoczęcie i
zakończenie roku szkolnego). Udział w religii nie jest obowiązkowy. Daty religii
w poszczególnych klasach będą udostępnione przez zarząd szkoły na początku
każdego semestru.

7.

Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez
jego rodziców/opiekunów.

8. Dyrekcja szkoły i zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej w Brisbane nie ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory
szkolne, zabawki, ubrania, urządzenia elektroniczne, biżuteria itp. Rodzice
powinni sprawdzać przy odbiorze dzieci, czy zabrały one ze szkoły wszystkie
swoje rzeczy.
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9. Procedury Child Protection Act oraz składania skarg wraz z rejestrem skarg są
wyłożone do dyspozycji rodziców/opiekunów w pokoju nauczycielskim.
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