
Stichting     Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie  

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SCHIEDAM
PRZY FUDACJI NIDERLANDZKO-POLSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI

1. Polska  Szkoła  Schiedam  jest  integralną  częścią  Fundacji  Niderlandzko-Polskie
Centrum Kultury i Edukacji.

2. Działalność szkoły opiera się na zasadzie wolontariatu.

3. Szkoła działa w ramach stowarzyszenia Forum Polskich Szkół w Holandii. 

4. Termin i czas trwania zajęć:
• Kadra szkoły zobowiązuje się do zorganizowania 20 spotkań sobotnich w roku

szkolnym podzielonym na dwa semestry (I od września do stycznia, II od lutego
do czerwca). 

• Zajęcia trwają od godz. 10.00– 12.30. 
• Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko/dzieci  na godz.

10.00 Natomiast odbiór dzieci odbywa się o godz. 12.30

5. W  czasie  prowadzenia  zajęć  lekcyjnych  za  bezpieczeństwo  uczniów  odpowiadają
osoby  prowadzące  zajęcia  (od  momentu  pozostawienia  dziecka  pod  opieką
nauczyciela  o godz.  10.00 do momentu odebrania  dziecka przez opiekuna o godz.
12.30).

6. Od uczniów Polskiej Szkoły Schiedam oczekuje się:
• punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje,
• systematyczności w nauce,
• udziału w przedstawieniach i akademiach organizowanych przez szkołę,
• szanowania siebie (jesteśmy grzeczni dla siebie), nauczycieli, mienia 

społecznego i prywatnego,
• używania ,,czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję przepraszam,
• posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły,
• przestrzeganie zasad dobrego zachowania i kultury osobistej,
• nie opuszczania lekcji, lekcje opuszczamy tylko z bardzo ważnego powodu (np.

choroby, wyjazdu), - Uczeń, który opuści osiem lub więcej dni szkolnych, nie
może  otrzymać  promocji  do  następnej  klasy;  wyjątkiem  są  nieobecności
usprawiedliwione chorobą lub ważnymi wydarzeniami rodzinnymi,

• przynoszenia na lekcje zeszytów, przyborów szkolnych, materiałów ustalonych
z nauczycielem, niezbędnych do prowadzenia zajęć,

• odrabiania zajęć domowych,
• słuchania nauczyciela i wykonywania jego poleceń,



• dbania o nasze sale lekcyjne ( nie śmiecimy, nie niszczymy rzeczy należących 
do innych uczniów),

• nie opuszczania samowolnie budynku szkolnego w czasie zajęć.

7. Uczniowie Polskiej Szkoły Schiedam mają prawo:
• zawsze zgłaszać nauczycielowi, gdy mają trudności ze zrozumieniem lekcji,
• każdy uczeń ma prawo do otrzymywania nagród, np. za dobre wyniki w nauce,
• nauczyciel nagradza uczniów przez: wyróżnienia i pochwały w 

klasie, zawiadomienie rodziców o nagrodzie, wręczenie dyplomu.

8. Zakazy:
• do szkoły nie przynosimy: ostrych narzędzi, zabawek, gier elektronicznych,
• nie używamy telefonów komórkowych w czasie lekcji,
• nie wychodzimy ze szkoły w czasie przerwy.

9. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu szkoły, może być ukarany przez:
• upomnienie w klasie przez nauczyciela,
• poinformowania rodziców o niewłaściwym zachowaniu.

10.Rodzice zobowiązani są do:
• punktualnego  przyprowadzania  dzieci  do  szkoły  oraz  odpierania  ich  po

zajęciach,
• odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  do  czasu  rozpoczęcia  pierwszej  lekcji

oraz po zajęciach, 
• odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  i  dyscyplinę  dzieci  podczas  zajęć

ogólnoszkolnych z udziałem rodziców,
• rodzice  mają  obowiązek  w  zaangażowanie  się  w  życie  szkoły,  poświęcając

rocznie minimum 5 godzin lekcyjnych
• zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do powołania Rady Rodziców – rodzice

mają obowiązek czynnego udziału 
• systematycznego sprawdzania postępów w nauce,
• pomagania  w  odrabianiu  zadań  domowych  i  współpracy  w  tym zakresie  z

nauczycielem prowadzącym,
• upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka po zajęciach,
• rodzice/opiekunowie  ponoszą  odpowiedzialność  finansową  za  szkody

spowodowane przez dziecko w szkole.

11.Wysokość i terminy opłat:
• opłaty za szkołę należy dokonać najpóźniej do dnia 15 października, uiszczając

określoną kwotę na konto szkoły lub bezpośrednio u dyrektora szkoły,
• czesne wynosi  100 euro za pierwsze dziecko, oraz po 10 euro mniej za każde

następne,
• brak uiszczenia opłaty może spowodować odmowę przyjęcia dziecka na kolejny

rok szkolny.

12. Rezygnacja ze szkoły. 



Decyzję  o  wycofaniu  dziecka  ze  szkoły  powinno  poprzedzać  1-miesięczne
wypowiedzenie.  W  przypadku  rezygnacji,  zwrotowi  nie  podlega  opłata  do  końca
bieżącego terminu.

13.W razie choroby dziecka personel szkoły nie jest upoważniony do podawania leków.
Jeżeli,  według nauczyciela, stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na
uczestniczenie  w  zajęciach  szkolnych,  rodzic/opiekun  zostanie  poproszony  i  jest
zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły.

14.Udostępnianie wizerunku dziecka.
Informujemy,  że  Polska  Szkoła Schiedam posiada  profil  na facebooku  oraz swoją
stronę internetową na których będą udostępniane zdjęcia z zajęć i imprez szkolnych.

Na  terenie  szkoły  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu  czy
narkotyków.
Każdy  rodzic,  opiekun  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Regulaminem  Szkoły  
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz zapoznania z nim dziecka.

OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU REGULAMINU SZKOŁY
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem ucznia
(uczniów).......................................................................................
.......................................................................................................
i zapoznałem się z Regulaminem Sobotniej Schiedam oraz zobowiązuję się do jego ścisłego
przestrzegania.

Oświadczam, że zapoznałem się z wysokością i terminami opłat i zobowiązuję się do ich
uiszczania w przewidzianym terminie.

Jestem  świadomy  konsekwencji,  wynikających  z  nieprzestrzegania  zasad  zawartych  w
regulaminie szkoły, przeze mnie lub przez moich podopiecznych.
Zobowiązuję  się  do zapoznania z treścią  regulaminu szkoły moje  dziecko (dzieci),  które
będą uczęszczać do wyżej wymienionej placówki.

Data:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
Podpis: 
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