Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Spalding
szkolaplspalding@gmail.com

tel: 07764725577

www.szkolaplspalding.co.uk

REGULAMIN SZKOŁY
Polska Szkoła Sobotnia imienia F. Chopina jest C.I.C co oznacza, że jest organizacją non profit
i cały uzyskany zysk musi być spożytkowany na jej działalność.
Jest jedną ze szkół dla mniejszości narodowych w hrabstwie Lincolnshire w Anglii działającą od 18.02.2012.
Celem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży w języku ojczystym, wychowywanie ich w duchu patriotycznym
oraz pielęgnowanie i zgłębianie tradycji kulturowych i duchowych.
1. Siedzibą szkoły jest budynek The Wygate Park Academy mieszczący się na Witham Rd, Spalding PE11 3WT
2. .Organem prowadzącym szkołę jest Dyrekcja i Rada Pedagogiczna przy współpracy z Radą Rodzicielską.
3. Organem sprawującym nadzór jest Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce, Macierz Polska w Anglii,
Ambasada Polska w Manchesterze, Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.
4. Szkoła jest zarejestrowana jako Szkoła Uzupełniająca dla Mniejszości Narodowych w National Agency for
Supplementary Education.
5. Zajęcia lekcyjne w szkole trwają w godzinach 9:00 – 13:00. Uczniowie przychodzą do szkoły w
wyznaczonych blokach czasowych.
6. Przerwy świąteczne, wakacje oraz ferie zimowe określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego i
są dostosowane do indywidualnego planu pracy szkoły(kalendarz 2020/2021).
7. Szkoła wypożycza uczniom podręczniki do korzystania w czasie roku szkolnego, każdy podręcznik jest
oznakowany pieczęcią szkoły.Uczen wchodząc w posiadanie wypożyczonej książki staje się jednocześnie
odpowiedzialny za utrzymanie książki w takim stanie w jakim ją wypożyczył.
8. W razie zgubienia/zniszczenia książki rodzice zobowiązani są do odkupienia książki na własny koszt
9.

Szkoła pobiera opłatę miesięczną „płatna z góry” do 10- go dnia każdego poprzedniego miesiąca (tj,
depozyt pokrywa miesiąc wrzesień, we wrześniu płatność pokryje październik, w październiku płatność
pokryje listopad itd). W przypadku spóźnienia się z wpłatą narzucana będzie kara £10. Bardzo prosimy o
ustawienie zlecenia stałego (standing order).

10. Depozyt nie będzie zwracany w razie rezygnacji ze szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.
11. Opłata miesięczna jest stała i niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu, nie ulega zmianie w przypadku
nieobecności dziecka na zajęciach.
12. Misięczny koszt:
1 dziecko £30
2 dzieci £50
3 dzieci £65
Płatności można dokonywać w szkole lub na konto:
F.Chopin Polish School
Sort Code 30-97-95
Account Number 27563468
13. W przypadku rezygnacji ze szkoły obowiązuje dwutygodniowe wypowiedzenie na piśmie (załączony
formularz), jeśli szkoła nie zostanie poinformowana o rezygnacji rodzic zobowiązany jest do uregulowania
płatności za każdy miesąc do daty otrzymania przez szkołę formularza rezygnacji.

