Regulamin Polskiej Szkoły Altogether
Zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów na godnych obywateli państwa i
społeczeństwa , podtrzymywanie patriotyzmu i więzi z krajem oraz wdrażanie poszanowania
obowiązujących praw.
I. Postanowienia dotyczące rodziców / opiekunów.
1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia.
2. Korespondencja i wszelkie informacje ogólne dla rodziców będą umieszczane na stronie
internetowej szkoły oraz omawiane na spotkaniach z rodzicami.
3. Zwolnienie dziecka z lekcji lub usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić na
podstawie pisemnego bądź ustnego zwolnienia lub usprawiedliwienia zatwierdzonego i
dostarczonego przez ucznia lub rodzica do wychowawcy klasy.
4.W przypadku choroby dziecka pisemne zwolnienie powinno być dostarczone przez ucznia
po powrocie do szkoły.
5. Dyrektor szkoły dyżuruje w wyznaczonych godzinach:
6. Po lekcjach rodzice lub opiekunowie odbierają dzieci ze wszystkich klas szkoły
podstawowej oraz oddzialow przedszkolnych o ustalonej godzinie po zakończeniu ostatnich
zajęć lekcyjnych.
7.W razie spóźnienia większego niż 15 min. rodzice lub opiekunowie będą musieli pokryć
koszty opieki nad dzieckiem -15 euro za rozpoczętą godzinę.
8.Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosować się do zarządzeń Dyrektora Szkoły
oraz uchwał Rady Pedagogicznej i Stowarzyszenia Polska Szkoła w Dublinie.
9. Każdy rodzic może zostać członkiem Stowarzyszenia Polska Szkoła w Dublinie. W tym
celu należy kontaktować się z Przewodniczącym Stowarzyszenia.
10. Nieobecności na zebraniach ogólnych/ klasowych i nieznajomość regulaminu nie
zwalnia z obowiązku stosowania się do jego zasad.
II. Postanowienia dotyczące uczniów.
1. Uczniowie wszystkich klas przychodzą na zajęcia punktualnie.
2. Po zajęciach uczniowie odbierani są ze szkoły przez rodziców, a w przypadku spóźnienia
rodziców, uczniowie oczekują na nich w budynku szkoły, pod opieką wychowawcy.
3. Zwolnienie dziecka z lekcji może nastąpić na pisemną lub ustną prośbę rodziców.

4. Uczniowie powinni systematycznie przygotowywać się do lekcji, zgodnie ze wskazówkami
nauczycieli. Uczniowie, którzy byli nieobecni, powinni uzupełnić materiał i odrobić pracę
domową.
5. W nagłych przypadkach (np. choroby, złego samopoczucia) uczeń zgłasza problem
nauczycielowi i wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicem.
6. Uczniów obowiązuje zakaz wychodzenia ze szkoły w czasie przerw. Chyba że
dyżurujący/opiekujący się klasą nauczyciel wychodzi razem z całą klasą.
7. Uczniów obowiązuje zakaz wprowadzania do szkoły osób trzecich.
8. W budynku szkoły obowiązuje zakaz biegania.
9. Uczniowie spędzają przerwy w sposób i w miejscu określonym przez
nauczyciela.
10. Nie wolno wnosić do szkoły przedmiotów, w tym ozdób i biżuterii, które mogą
być niebezpieczne dla zdrowia.
11. Na zajęcia nie należy przynosić wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
12. Nie wolno niszczyć wyposażenia budynku szkoły. Za szkody wyrządzone
przez dzieci odpowiadają materialnie rodzice.
13. Nie wolno straszyć, stosować przymusu i przemocy w stosunku do innych
uczniów.
14. Uczniowie powinni starać się o jak najlepsze stosunki koleżeńskie, wykazywać
uprzejmość i życzliwość.
15. Do nauczycieli i kolegów należy odnosić się kulturalnie, grzecznie i z szacunkiem.
16. W szkole obowiązuje schludny i czysty ubiór.
17. Na terenie szkoły i placu szkolnego obowiązuje zakaz posiadania i palenia
tytoniu oraz innych używek.
18. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
Z Dyrektorem Polskiej Szkoły Altogether można kontaktować
się telefonicznie:
086 0463 280
Stowarzyszenie Polska Szkoła w Dublinie

