
 Londyn dn……………………………… 

Klasa …………………………………….. 

Formularz Rejestracyjny   

Szkoła im Prezydenta R. Kaczorowskiego 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły angielskiej, do której dziecko uczęszcza 

,….……………..………………..………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………           

Imię i nazwisko ojca……………………………………………………………………………………........................ 

Imię i nazwisko matki  ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zawód ojca……………………………………………………………………………………………………………………..  

Zawód matki…………………………………………………………………………………………………………………..  

Nr telefonu matki i ojca ………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu w razie nagłej potrzeby …………………………………………………………………………………. 

Dolegliwości dziecka (alergie, uczulenia, i inne) ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z przepisami RODO wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody, aby zdjęcie mojego dziecka było 

publikowane na stronie Facebooka/stronie internetowej szkoły.  

Szkoła chroni dane osobowe uczniów i ich rodziców. 

________________________________ 

Podpis rodzica 

................................................. 

  



Regulamin dla rodziców/opiekunów 
Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Prezydenta R. Kaczorowskiego 

 

Rodzice/opiekunowie zapisując dzieci do Szkoły zobowiązują się ściśle przestrzegać niniejszy Regulamin jak 

następuje: 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin częścią składową  statutu polskiej Szkoły  im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i jego przestrzeganie 

jest obowiązkowe; 

2.  Uczęszczanie do Szkoły im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego jest dobrowolne i podejmowane w wyniku decyzji 

rodziców, którzy dbają o edukację swoich dzieci w języku ojczystym, w co wchodzi nauczanie języka polskiego, 

tradycji, obyczajów, kultury polskiej, elementów historii, geografii, obchody rocznic i świąt narodowych i religijnych.  

3. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu nauczania 

dydaktyczno- wychowawczego oraz zapoznaniem się  i przestrzeganiem regulaminu szkoły. 

4. Lekcje obowiązkowe odbywają się w godz. 9.00 – 13.00. Zajęcia dodatkowe w godz. 13.00 – 14.00. 

5. Zajęcia szkolne rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu.   

Opłaty i wpisowe 

1. Rodzice zobowiązują sie uiszczać opłatę za naukę w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły, w 

wyznaczonym terminie (trzy pierwsze soboty każdego semestru).  Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą 

więcej niż jeden miesiąc, bez podania powodu, i nie odpowiadają na monity, mogą być zawieszone w 

czynnościach ucznia i w ostateczności skreślone z listy uczniów; 

2. Skreślenie z listy uczniów/rezygnacja z uczęszczania do szkoły w ciągu semestru nie zwalnia z obowiązku 

uregulowania należności za naukę w danym semestrze; 

3. Rodzic zobowiązany jest do zapłacenia za cały semestr nauki jeśli uczeń zacznie naukę niż w dniu rozpoczęcia 

semestru; 

4. Rodzic ma obowiązek powiadomić Szkołę o rezygnacji z nauki w Szkole.  Rodzice pokrywają koszty za 

rozpoczęty semestr nauki, a jeśli kwota już została wpłacona, nie podlega zwrotowi; 

5. Wpisowe wpłacone przy zapisie dziecka do Szkoły nie podlega refundacji nawet gdy rodzice rezygnują z 

miejsca w szkle; 

Obowiązki rodziców/opiekunów 

1. Należy regularnie, w każdą szkolną sobotę według kalendarza zajęć, przyprowadzać dziecko do szkoły; 

2. Punktualnie przyprowadzać dziecko na lekcje, które zaczynają się apelem o godz. 9.00 i punktualnie 

odbierać dziecko po zakończeniu lekcji o godz. 13.00; 

3. Przypilnować, aby dziecko odrabiało lekcje i przychodziło do szkoły przygotowane; 

4. Usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole drogą telefoniczną lub mailowo; Dyrektor może podjąć 

decyzję skreślenia z listy uczniów jeśli uczeń zbyt często opuszcza lekcje, a przy tym nieobecności ucznia 

są nieusprawiedliwione; 

5. Informować dyrektora/nauczyciela klasy jeśli dziecko będzie odebrane ze szkoły przed zakończeniem 

lekcji.  Szkoła ma obowiązek zarejestrować to w specjalnym zeszycie (wymogi regulaminu Health and 

Safety); 

6. Informować nauczyciela na piśmie jeśli ktoś inny niż rodzic będzie odbierał dziecko (należy podać imię i 

nazwisko tej osoby oraz stopień pokrewieństwa); 

7. Jeśli dziecko bierze lekarstwo, tylko rodzic jest upoważniony do podawania dziecku lekarstwa – 

nauczyciel czy też osoby asystujące mogą jedynie podać wodę; 

8. Dać dziecku zapakowany lunch i napój – najlepiej wodę; 

9. Przypilnować, aby dziecko nie brało do szkoły pieniędzy, przedmiotów wartościowych, telefonu 

komórkowego; jeśli przyniesienie telefonu komórkowego jest konieczne, rodzic powiadamia nauczyciela 

prowadzącego; 

10. Pełnić dyżury w szkole według ustalonego grafiku - co najmniej dwa razy w roku szkolnym; 

11. Pomagać w organizowaniu imprez szkolnych, dochód z których jest przeznaczony na działalność szkoły; 



12. Uczestniczyć w zebraniach rodziców i wywiadówkach szkolnych; nieobecność nie zwalnia z obowiązku 

zapoznania się z treścią zebrań i ostatnich postanowień;  

13. Rodzic może wnieść prośbę do Dyrektora szkoły, aby pomógł w rozwiązywaniu problemów z nauka i 

dyscypliną w klasie; 

14. Uczestniczyć w uroczystościach podczas których szkoła jest reprezentowana (np. składanie wieńca pod 

pomnikiem Katyńskim, dyżur liturgiczny w pierwsza niedziele miesiąca w kościele p.w. św. Andrzeja 

Boboli);  

15. Zapoznawać się z komunikatami wywieszonymi na tablicy ogłoszeń; 

16. Ponosić odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez dziecko/dzieci 

17. Przestrzegać porządku i reguł dobrego zachowania na terenie szkoły; 

18. Przestrzegać reguł szkoły The Phoenix Academy – nie palić papierosów na terenie szkoły, dostosować się 

do wymogów parkowania, pilnować, aby dzieci nie biegały po schodach oraz w czasie przerw na 

korytarzach czy miejscu, gdzie jedzą lunch; 

19. Kierować do Dyrektora, drogą pisemną, wszelkie zażalenia, skargi i uwagi, które następnie Dyrektor 

rozważy, i jeśli zajdzie potrzeba, przekaże do dalszego rozważenia Zarządowi Szkoły czy tez Radzie 

Powierników; 

20. Powiadomić szkołę o zmianie adresu i numeru kontaktowego. 

 

Zapoznałem/Zapoznałam się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się do niego dostosować. 

 

 

 

……………………………………………………………………                              …………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna                                                          miejsce i data                            

 

 

Wypełniony i podpisany formularz i regulamin prosimy przeslać na email 

polskaszkolark@gmail.com 

 

mailto:polskaszkolark@gmail.com

