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REGULAMIN	SZKOLY	 	 	 	 2018/2019	
	

1. Zajęcia	w	Polskiej	Szkole		im.	Marii	Konopnickiej	odbywają	się:																																																																							

a. 	w	piątki,	w		godzinach:																																																																																																																																																										
katecheza		 	 	 	 	 od	4:30	do	5:30	po	południu;																																																																																																											
klasy	od	przedszkola	do	8		 	 	 od	5:30	do	8:30	wieczorem;																																																																																																												
liceum			 	 	 	 	 od	5:00	do	9:00	wieczorem;	

b. w	soboty,	w	godzinach	
katecheza		 	 	 	 	 od	9:00	do	10:00		rano																																																																																																									
klasy	od	przedszkola	do	6		 	 	 od	10:00	rano		do	1:00	po	poludniu																																																																																																													
	

2. Jako	 rodzic/opiekun	 zobowiązuję	 się	 do	 punktualnego	 przywiezienia	 i	 punktualnego	
odebrania	ucznia	po	lekcjach.		W	razie	spóźnienia	ucznia	na	zajęcia	lekcyjne	(np.	ze	względu	
na	zawody	sportowe),	 	powiadomie	szkołę	pisemnie	(notatka	doręczona	przez	ucznia)	lub	
osobiście	w	biurze	szkoły.	 	Aby	zwolnić	ucznia	z	zajęć,	zgłoszę	się	do	biura	 i	powiadomię	
administrację	szkoły	osobiście	(wprowadzamy	system	podobny	do	szkoł	amerykańskich).		

3. Zobowiązuję	się	w	razie	nieobecności	ucznia	w	szkole,		zawiadomic	zarząd	telefonicznie	pod	
numerem	708-990-0749	lub	przez	email:	kontakt@szkolakonopnickiej.org	

4. W	razie	spóźnionego	odbioru	ucznia	ze	szkoły	/powyżej	15	minut,	więcej	niż	2	razy	w	roku,	
zobowiązuję		się	do	zapłacenia	kwoty	$	50.	

5. Szkoła	 zapewnia	 opiekę	 nad	 uczniami	 tylko	 w	 godzinach	 trwania	 zajęć	 lekcyjnych.						
Przyjmuję	do	wiadomości,	ze	szkoła	jest	odpowiedzialna	za	ucznia	od	momentu	wejścia	do	
budynku	szkoły,	do	zakończenia	zajęć	lekcyjnych.	Rodzice	muszą	dopilnować	wejścia	ucznia	
do	 budynku	 szkoły	 i	 punktualnego	 odebrania	 po	 zajęciach.	 Rozumiem,	 że	 powyższe	
zarządzenia	są	podyktowane	wymogami	bezpieczeństwa	mojego	dziecka.																																															

6. Wyrażam	 zgodę	 na	 publikacje	 	 zdjęć	 mojego	 dziecka	 (dzieci)	 na	 Facebooku,	 stronie	
internetowej	szkoły	lub	innej	publikacji	związanej	z	Polską	Szkołą	im.	Marii	Konopnickiej.																																																																																																																																															

7. Zakazuje	 się	 uczniom	 samowolnego	 opuszczania	 budynku	 szkoły	 w	 czasie	 trwania	 zajęć	
lekcyjnych.	 	 Jeżeli	 moje	 dziecko	 samowolnie	 opuści	 budynek	 szkolny	 podczas	 zajęć,	
zwalniam	Polską	Szkołę	im.	Marii	Konopnickiej	od	odpowiedzialności	prawnej.		

8. Zobowiązuję	 się	 do	 pokrycia	 szkód	 za	 zniszczenia	 i	 uszkodzenia	 sprzętu	 szkolnego	 oraz	
przedmiotów,	 które	 są	 na	wyposażeniu	 szkoły	 lub	 będących	własnością	 innego	 ucznia,	 a	
uszkodzonych	z	winy	mojego	dziecka.	



 
 

9. Niniejszym	oświadczam,	że	zwalniam	Polską	Szkołę	im.	Marii	Konopnickiej,	jej	zarząd,	
pracowników	i	wolontariuszy	od	jakiejkolwiek	odpowiedzialności	prawnej,	związanych	z	
nią	roszczeń,	strat	materialnych,	procesów	sądowych	 i	kosztów	prawnych	wynikających	z	
zachowania	mojego	dziecka	i	nieprzestrzegania	powyższego	regulaminu	przez	moje	dziecko.	

10. 	Szkoła	 wprowadza	 zakaz	 używania	 urządzeń	 elektronicznych	 (i-pod,	 mp3,	 PSP,	 kamer,	
aparatów,	 telefonów	komórkowych	 itp.)	w	 czasie	zajęć	 lekcyjnych.	 	 Złamanie	 tego	 zakazu	
grozi	nastepujacymi	konsekwencjami:																																																																																										

a. odebraniem	w/w.	urzadzenia	elektronicznego	przez	nauczyciela	aż	do	zakończenia	
lekcji;	

b. jezeli	uczeń	bedzie	powtórnie	używał	w/w.	urządzenia	elektronicznego,	zostanie	ono	
przekazane	przez	nauczyciela	dyrektorowi	i	będzie	do	odebrania	w	biurze	szkoły;	

c. jeśli	po	raz	trzeci	uczeń	nie	dostosuje	się	do	zaleceń,	po	w/w.	urządzenia	zgłoszą	się	
rodzice	do	dyrektora	 szkoły,	 a	 uczeń	otrzyma	obniżoną	ocenę	 ze	 sprawowania	 za	
przeszkadzanie	w	czasie	lekcji.		

11. 	W	 Polskiej	 Szkole	 im.	 Marii	 Konopnickiej	 uczniowie	 są	 traktowani	 z	 szacunkiem	 i	 są		
zobowiązani	do	traktowania	innych	osób	(uczniów,	nauczycieli	i	pracowników	)	w	ten	sam	
sposób.	 	 Nie	 będzie	 tolerowane	 używanie	 przekleństw,	wulgaryzmów,	 zaczepiane	 innych	
uczniów	 słownie	 badz	 fizycznie.	 W	 razie	 złamania	 tej	 zasady	 regulaminu,	 rodzice	 będa	
powiadomieni	w	trybie	natychmiastowym	i	zobowiazani	do	wstawienia	się	w	szkole	w	celu	
wyjaśnienia	 i	 rozwiązania	 konfliktu.	 	 Konsekwencję	 wymienionego	 w	 tym	 punkcie	 złego		
zachowania	to:		
	

a. obniżenie	oceny	ze	sprawowania;																																																																																																
b. w	 wypadku	 powtarzania	 się	 sytuacji	 zawieszenie	 w	 prawach	 ucznia,	 na	 okres	

wyznaczony	przez	dyrektora;		
c. ostatecznie	wydalenie	ucznia	ze	szkoły.			
	

12. Szkoła	 rezerwuje	 mozliwość	 wprowadzenia	 dyzurów	 rodziców.	 	 W	 pierwszej	 kolejności	
mogą	być	poproszeni	rodzice	uczniów	mających	kłopoty	z	prawidłowym	zachowaniem.	

13. Rodzice	wszystkich	uczniów	od	 klas	 1	 do	 8	 i	 liceum	 są	 zobowiązani	do	 zawiązania	
trójek	klasowych	w	celu	zorganizowania	następujacych	uroczystości:	pasowania	na	ucznia	
(klasa1),	 przygotowania	 do	 I	 Komunii	 Świętej	 (klasa	 3),	 bierzmowania	 (klasa	 7	 i	 8)	
zakończenia	roku	klas	ósmych,	Balu	maturalnego,	obiadu	po	maturze	itp.	

14. Opłaty	za	szkolę	powinny	być	uiszczone	do	31	pazdziernika	2018	roku,	po	31	pazdziernika	
będzie	obowiązywać	dodatkowa	opłata	w	wysokości	$20	za	każdy	następny	lub	rozpoczęty	
miesiąc	nauki.	W	razie	rezygnacji	ze	szkoły	we	wrześniu	lub	pazdzierniku	będzie	pobierana	
opłata	za	ten	czas	nauki,		plus	opłata	administracyjna	w	wysokości	$50.	Jest	to	niezwrotna	
kwota	rejestracyjna.		Po	1	listopada	szkoła	nie	będzie	zwracać	opłat	za	szkołę.  


