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Ten przewodnik zawiera wszystkie informacje i regulaminy, które dotyczą 
funkcjonowania szkoły. Ważne jest, abyśmy wszyscy rozumieli swoje 
oczekiwania i obowiązki, bo tylko wtedy szkoła będzie w stanie zapewnić 
uczniom komfortowe i bezpieczne warunki do nauki. Prosimy o zapoznanie się 
z informacjami znajdującymi się w tym przewodniku. 
 
This handbook includes important information and regulations concerning the 
functioning of our school. It is important that we all understand the 
expectations and responsibilities required by the school as these help us 
provide a safe and comfortable learning environment for all our pupils. Please 
familiarize yourself with the information provided in this handbook.   
  



 

 

MORNING POLICY 
 

The school opens at 8:00. If you arrive with your child earlier, please stay in 
the changing room till 8:00. Until the morning duty starts parents are 
responsible for their children. The students are not allowed at school before 
8:00 without parents’/guardians’ supervision. From 8:00 students stay with a 
morning duty teacher until the beginning of their lessons. 
 
Class will promptly commence at 8:10 and 8:30. 
 
Students’ Classroom Responsibilities: 

− hang up your coat, scarf  and change shoes to inside shoes 
− take your backpack and materials 
− stay with the teacher on duty until the moment that Your teacher  calls 

out Your class. .  
 
Dear Parents/Guardians, please bear in mind that before the lessons start the 
teacher is responsible for many students and it is not a good time for a long 
talk about your child.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGULAMIN PRZYCHODZENIA DO SZKOŁY 
 

Szkoła jest otwarta od 8:00. Jeśli przyjechali Państwo zbyt wcześnie do szkoły, 
prosimy o pozostanie z dzieckiem w szatni do godziny 8:00. Do czasu 
rozpoczęcia porannego dyżuru przez nauczycieli odpowiedzialność za dzieci 
ponoszą rodzice. Uczniom nie wolno przebywać na terenie szkoły, przed 8:00 
bez opieki dorosłego. Od 8:00 do rozpoczęcia lekcji uczniowie zostają pod 
opieką nauczyciela, który pełni poranny dyżur. 
 
Zajęcia zaczynają się punktualnie o 8:10 i 8:30. 
 
Obowiązki ucznia: 

− powieś swoją kurtkę, szalik itp. zmień obuwie 
− weź swój plecak i potrzebne przybory 
− pozostań z dyżurującym nauczycielem, do czasu, aż Twój nauczyciel 

wywoła Twoją klasę 
  
Szanowni Państwo, prosimy pamiętać, że przed zajęciami nauczyciel opiekuje 
się wieloma dziećmi i nie jest to właściwa pora na dłuższą rozmowę o dziecku. 
  



 

 

ATTENDANCE POLICY 
 

A student who comes to school every day and on time, learns quicker and it 
makes it much easier for him/her. Regular attendance is expected of all 
students. It is impossible to make up for the hours missed at school. A typical 
school day is not only based on the course book but also on work and group 
discussions, so catching up with the material of even one day is very difficult.  
Only when the children are sick, they should stay home from school. If your 
child will be absent, please email your child’s main teacher as soon as possible.  
  
Class begins promptly at 8:10 am (Year 3) and 8:30 am (Years 0-2). The 
students should be in their classrooms then, ready for lessons.  
  
A student absent on lessons should check the material and catch up on it, as 
quickly as possible.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PRZYCHODZENIE DO SZKOŁY 
 

Uczeń, który przychodzi do szkoły codziennie i punktualnie, uczy się szybciej    i 
opanowanie materiału jest dla niego łatwiejsze. Szkoła oczekuje od każdego 
ucznia regularnej obecności. Nadrobienie straconego dnia jest bardzo trudne, 
gdyż nauczanie w szkole nie ogranicza się do omówienia materiału w książce, 
ale bazuje na pracy i dyskusjach w grupie. Tylko w razie choroby dziecko 
powinno zostać w domu. Jeśli dziecko będzie nieobecne, opiekun powinien za 
pomocą Librusa powiadomić wychowawcę, tak szybko jak to jest możliwe. 
 
Zajęcia rozpoczynają się o 8:10 (klasy 3) i 8:30 (klasy 0-2). Uczniowie powinni 
być wtedy w klasie, gotowi do zajęć. 
 
Dziecko nieobecne na lekcjach powinno sprawdzić materiał do nadrobienia  
i jak najszybciej uzupełnić braki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

BEHAVIOUR POLICY 
 
Our whole school behavior plan includes creating an environment in which 
learning and teaching are valued.  Respect, responsibility, cooperation and 
other important qualities are welcomed and encouraged. Exemplary behavior 
is appreciated and rewarded. 
 
Every student has the chance to get a diploma (star of the week/star of the 
year (prize))  is given by the teacher based on excellent behaviour. 
 
 The teacher may also send positive note on Librus. 
 
If a student displays negative behaviour: 
 
Classroom management 
Step 1. Reminder  
Step 2. If the behaviour doesn’t change, the student loses the possibility of 
participating in playing during the break 
Step 3. If the behaviour keeps reoccuring, a note will be sent on Librus 
 
For more serious behaviour issues (bullying, fighting, swearing, hurting, 
destroying property, etc.) 
Step 1. Official warning (Librus) 
Step 2. Depending on the severity of the incident, the teacher may request a 
meeting with parents after the first offense. 
Step 3. The child meets with the headteacher  
Step 4. If there are more than 3 official warnings, the parents will be 
requested to meet with the director. 
 
Please be aware that reminders and official warnings influence the child’s 
final behaviour assessment. 
 

 
 

ZASADY ZACHOWANIA 
 
Zasady zachowania w szkole tworzą warunki, w których nauka i nauczanie są 
cenione. Szacunek, odpowiedzialność, współpraca i inne wysoko cenione 
cechy charakteru są mile widziane i wspierane. Wybitne zachowania są 
doceniane i nagradzane. 
 
Każdy uczeń ma szansę uzyskać wyróżnienie - gwiazda tygodnia i dyplom na 
koniec roku - gwiazda roku przyznawany przez nauczyciela na podstawie 
bardzo dobrego zachowania.   
 
Dopuszcza się możliwość uzyskania pochwały za bardzo dobre zachowanie.   
 
Uczniowie nie przestrzegający norm przyjętych w szkole ponoszą 
konsekwencje swojego zachowania. 
 
W przypadku niewłaściwego zachowania, podejmowane są następujące kroki: 
Krok 1. Upomnienie 
Krok 2. Jeśli zachowanie ucznia nie zmienia się, uczeń traci możliwość 
uczestniczenia w zabawie podczas przerwy. 
 
Jeżeli zachowanie nie ulega poprawie lub dochodzi do poważniejszych 
przewinień, jak na przykład: przemoc fizyczna lub słowna, przekleństwa, 
niszczenie mienia szkolnego itp.,  wtedy podejmuje się następujące kroki: 
 
Krok 1. Jeśli zachowanie ucznia nie poprawi się, uczeń ponosi konsekwencje 
wraz z wpisem uwagi do dziennika.  
Krok 2. W zależności od powagi sytuacji, nauczyciel może poprosić rodzica na 
spotkanie. 
Krok 3.  Jeżeli rażące zachowanie nie ulegnie poprawie, a uczeń uzyska  
3 uwagi, poinformowany zostaje dyrektor, który kontaktuje się z rodzicami. 
 
Upomnienia i uwagi wpływają na ocenę opisową ucznia z zachowania. 
 

 



 

 

LUNCHROOM POLICY 
 

The school has responsibility for the provision of school meals and the 
supervision of the pupils at meal times.  
 
The school provides three meals per day: 

− breakfast  
− lunch (ordered an paid for by parents) 
− snack 

During meals the children are accompanied by the teachers who are on duty. 
 
The Lunchtime Supervisors are responsible for:  

− supervising the children eating their lunch  
− managing the children’s behaviour 
− making sure all children observe the code of conduct  
− dealing with children who break the rules  
− dealing with accidents and incidents 
− ensuring that the lunchroom is cleared up after use  
− assisting younger children 

 
The students are responsible: 

− eat their meal in a mannerly way 

− talk with a quiet voice 

− to clean up after themselves  

− to use proper table manners 

− to remain seated until the teacher says we can get up from the table 
 
Students may speak to one another using a quiet tone of voice, remembering  
about respect for each other. Students are not allowed to scream or throw 
food. 
 
 

 
Rewards scheme: 

− individual praise 
− group appraisal (for the whole  table)  

 
Consequences:: 

− gentle reminder 
− warning 
− placing misbehaving student at a separate table 
− written note in the register 

 
 

Students are permitted to bring their own food or drink - no sweets and fizzy 
drinks are allowed. 
The school is not taking responsibility for students sharing their own food 
between each other. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSIŁKI W SZKOLE 

 
Szkoła zapewnia dzieciom wyżywienie, jak i właściwą opiekę podczas 
sprawowania posiłków.  
 
Szkoła zapewnia trzy posiłki dziennie: 

− śniadanie  
− obiad (zamawiany i dodatkowo opłacany przez rodziców) 
− podwieczorek  

Podczas posiłków dzieciom towarzyszą dyżurujący nauczyciele.  
 
Obowiązki dyżurujących nauczycieli: 

− nadzorują jedzenie posiłków 
− pilnują właściwego zachowania dzieci podczas posiłku 
− upewniają się, że wszyscy uczniowie przestrzegają zasad 
− reagują na dzieci, które nie przestrzegają zasad 
− pomagają podczas incydentów i wypadków 
− upewniają się, że stołówka jest zostawiona w odpowiednim porządku 
− pomagają młodszym dzieciom 

 
Obowiązki ucznia:  

− kulturalnie spożywać posiłek 
− zwracać się do innych szeptem 
− sprzątać po swoim posiłku 
− właściwie zachowywać się przy stole 
− czekać na sygnał nauczyciela, aby wstać od stołu 

 
Podczas jedzenia uczniowie mogą ze sobą cicho rozmawiać, pamiętając o 
szanowaniu siebie nawzajem. Uczniom nie wolno krzyczeć czy rzucać 
jedzeniem. 
 
 
 
 

 
Nagradzanie: 

− indywidualna pochwała 
− pochwała grupowa, dla całego stołu 

 
Konsekwencje: 

− upomnienie 
− ostrzeżenie 
− przeniesienie niewłaściwie zachowującego się ucznia do innego stołu 
− uwaga w dzienniczku 

 

Uczniowie mogą przynosić do szkoły własne picie i jedzenie - nie mogą 
przynosić słodyczy i napojów gazowanych. 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jedzenie, którym dzieci częstują się 
nawzajem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOMEWORK POLICY  
 

The purpose for assigning homework is to give students the opportunity to 
extend lessons and to practice practical skills.This is an activity conducive to 
the acquisition of good habits, such as, for example, regularity and 
independence. Homework is also a form of communication between parents 
and guardians with the school. Homework is an important part of each 
students’ academic year.  
 
Student’s Responsibilities: 

− listening carefully to directions about the homework 
− asking questions when something is unclear 
− reading accurately written exercises 
− to gather all materials necessary to complete assignments (e.g. 

coursebooks, notebooks) 
− to complete all assignments to the best of his/her ability 
− to return assignments on time 
− to make up for any missed homework 

 
Family’s Responsibilities: 

− to provide optimal conditions that are  conducive to doing 
homework (i.e. a quiet place, time, necessary materials, etc.) 

− to offer assistance to the student, but not do the actual homework 
− to check that your child has done his/her homework properly 
− to notify the teacher when homework presents some problem 
− to read guides concerning homework 
− to check homework completed at school 

 
 Teacher’s Responsibilities: 

− to provide purposeful homework 
− to provide clear directions and instructions 
− to implement a system for routinely checking homework 
− to communicate the criteria of grading  
− informing parents/guardians when the student hasn’t done his/her 

homework 

− to write homework in the e-register 
 

Homework includes reading every day. Written assignments may include  
a balance of assignments in other content areas such as:spelling, maths,  
nature, projects. Homework will be divided into Polish and English homework 
days.  
  
The school will try to provide the opportunity to do homework activities during 
after school club (for children who do not have extra-curricular activities at 
this time). In the case of nice weather, the children might have the opportunity 
to spend that time on the playground. 
  



 

 

ZASADY ZADAWANIA I ODRABIANIA PRAC DOMOWYCH 
 

Celem zadawania prac domowych jest utrwalanie materiału poznawanego w 
trakcie zajęć lekcyjnych i ćwiczenie umiejętności praktycznych. Jest to 
czynność sprzyjająca nabywaniu dobrych nawyków, takich np. jak 
systematyczność i samodzielność. Prace domowe są również formą 
komunikacji rodziców i opiekunów ze szkołą. Praca domowa jest ważna na 
każdym etapie edukacyjnym.  
 
Obowiązki ucznia: 

− uważnie wysłuchać instrukcji dotyczących prac domowych 
− w wypadku wątpliwości poprosić o wyjaśnienia 
− uważnie czytać polecenia pisemne 
− zabrać ze szkoły wszystkie materiały, które są niezbędne do 

wykonania pracy domowej (np. podręczniki, zeszyty) 
− wykonać wszystkie zadania dokładnie i sumiennie 
− wykonać powierzone zadania w określonym czasie 
− uzupełnić wszystkie zaległości 

 
Obowiązki rodziców/opiekunów: 

− zapewnić dzieciom optymalne warunki do regularnego odrabiania 
pracy domowej (m.in. ciszę, czas i niezbędne pomoce dydaktyczne) 

− pomagać przy pracach domowych, ale nie wykonywać ich za dziecko 
− sprawdzić czy dziecko prawidłowo wykonało pracę domową  
− zgłosić nauczycielowi ewentualne trudności związane z pracą 

domową 
− czytać wskazówki dotyczące prac domowych 
− sprawdzać pracę domową odrobioną w szkole 
 
Obowiązki nauczyciela: 
− zadawać przemyślaną pracę domową 
− wytłumaczyć pracę domową 
− systematycznie sprawdzać zadania wykonane przez ucznia 
− wyznaczać jasne kryteria oceniania pracy domowej 

− informować rodziców / opiekunów w przypadku, gdy uczeń nie 
odrobił pracy domowej 

− zapisywać pracę domową w dzienniku elektronicznym 
 

Częścią pracy domowej jest codzienne czytanie. Pisemne prace domowe mogą 
być zadawane z różnych zajęć lekcyjnych i aktywności takich jak: ortografia, 
matematyka, przyroda, projekty. Zadania domowe będą podzielone na część 
zadawaną w języku polskim i angielskim. 

 
 
Szkoła będzie się starała zapewnić możliwość odrabiania prac domowych (dla 
dzieci, które nie będą miały w tym czasie zajęć dodatkowych). Może się jednak 
zdarzyć, że w przypadku ładnej pogody dzieci będą spędzać ten czas na 
dworze. 
  



 

 

UNIFORM POLICY 
 

It is our policy that all children should wear school uniform when attending 
school, or when participating in a school-organised event outside. We provide 
a complete list of the items needed for school uniform – please ask the office 
staff. 
 
Our policy is based on the notion that a school uniform: 

− promotes a sense of pride in the school 
− supports positive behaviour and discipline 
− engenders a feeling of community and belonging 
− is practical and smart 
− identifies the children with the school 
− is not distracting in class (students do not pay attention to the brand 

of clothes)  
− makes children feel equal to their peers in terms of appearance 

 
Jewellery and makeup 
On health and safety grounds, children should not wear jewellery in our 
school. The exceptions to this rule are earring studs in pierced ears. We ask 
the children either to remove these objects during PE and games, or to cover 
them with a plaster. Our school does not allow students to wear makeup to 
school, which includes nail varnish.  
 
Hair  
Hair should be styled neatly. Long hair should be tied back off the face. Hair 
accessories like: clasps, bands should be plain and discreet. Our school does 
not permit students to have ‘extreme’ hairstyles including coloured hair that 
could act as a distraction to other students. 
 
Footwear  
With health and safety in mind, we do not allow students to wear platform or 
high heel shoes. School shoes should be safe and comfortable. All students 
should change their shoes after entering the school. Appropriate trainers 
should be worn for PE lessons.  

 
Students cannot represent the school where uniform requirements are not 
fulfilled.  
 
Wearing school uniform affects student’s  behaviour mark. 
 

 
  



 

 

MUNDURKI SZKOLNE 
 

Zasadą szkoły jest noszenie mundurków przez wszystkie dzieci na terenie 
szkoły i podczas szkolnych wyjść poza teren placówki. W szkole jest dostępna 
lista ubrań, które wchodzą w skład mundurka szkolnego.  
 
Szkolne mundurki: 

− wzmacniają poczucie dumy ze szkoły 
− wspomagają pozytywne zachowanie i dyscyplinę 
− wzmacniają poczucie przynależności do społeczności szkolnej 
− są praktyczne i eleganckie 
− identyfikują uczniów ze szkołą 
− powodują, że uczniowie nie skupiają swojej uwagi na czyimś stroju 

(nie zwracają uwagi na markę stroju) 
− sprawiają, że wszyscy uczniowie czują się jednakowo traktowani 

 
Biżuteria i makijaż 
Z powodów bezpieczeństwa,  dzieci nie powinny nosić biżuterii  
w szkole. Wyjątkiem są przylegające do ucha kolczyki. Podczas zajęć  
z wychowania fizycznego wszyscy uczniowie powinni wyciągnąć kolczyki  
z uszu lub zakleić je plastrem. Uczniowie mają całkowity zakaz malowania się 
do szkoły, włączając w to malowanie paznokci. 
 
Fryzura / Uczesanie 
Uczniowie powinni mieć schludne fryzury. Długie włosy powinny być związane, 
tak aby nie nachodziły na twarz. Wszelkie akcesoria na głowie typu: spinki, 
opaski, powinny być mało widoczne i jednolite. Szkoła nie pozwala uczniom na 
ekstrawaganckie fryzury, w tym farbowanie włosów, gdyż mogą one 
rozpraszać innych uczniów. 
 
Obuwie 
Ze względów bezpieczeństwa i z powodów zdrowotnych uczniowie nie mogą 
nosić butów na obcasach czy koturnach. Szkolne buty powinny być bezpieczne 
i wygodne. Wszyscy uczniowie powinni zmieniać obuwie w szkole. Na 
zajęciach sportowych obowiązują buty sportowe.  

 
Uczniowie nie noszący kompletnego mundurka nie mogą reprezentować 
szkoły na zewnątrz.  
 
Noszenie mundurka wpływa na ocenę z zachowania. 
 
 

  



 

 

MOBILE PHONE & SMARTWATCH POLICY 
 

This policy applies to students during school excursions, camps and extra-
curricular activities both on the school premises and off-site. 

Students should not bring valuable items to school, as they can be easily 
damaged or lost. 

Our school accepts that due to safety reasons, some students carry 
mobiles/smartwatch, especially if they walk home alone.  

It’s worth remembering that in cases of emergency, when parents  want to 
contact a child, they can do so phoning the school office and pass on the 
message.    

If a pupil brings a mobile phone/smartwatch onto the school grounds it should 
be handed in to the Office putting it into a marked envelope. The phone can 
be collected at the end of the day. Only in cases of emergency, the student can 
come to the office to make a call to their parents. 

Only when a permission is granted from the Director students can phone in 
the school premises, send sms, use internet, take photos and record.  

On the first infringement of this policy the student will be asked to give the 
mobile phone/smartwatch to the school’s management and the parents will 
be informed about the happening. To get the phone back the parent will have 
tomake an appointment with the school’s authorities to collect the phone 
when mutually convenient. 

 
 
The school is not responsible for lost or damaged equipment. 
 
 
 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I ZEGARKÓW TYPU 
SMARTWATCH NA TERENIE SZKOŁY 

 
Regulamin odnosi się także do wycieczek szkolnych, zajęć dodatkowych oraz 
wyjść poza teren placówki szkolnej w trakcie zajęć.  

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły wartościowych rzeczy osobistych, 
gdyż mogą one zniszczyć się lub zaginąć. 

Szkoła akceptuje, że ze względów bezpieczeństwa niektórzy uczniowie 
posiadają telefony komórkowe/smartwatche, szczególnie jeżeli uczniowie ci 
wracają samodzielnie do domu. 

Należy pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzic chce się 
skontaktować z dzieckiem może zadzwonić do biura szkoły i przekazać 
wiadomość. 

Jeżeli uczeń przynosi telefon/smartwatch do szkoły musi go złożyć do depozytu 
w szkole, wkładając go do swojej oznaczonej koperty. Telefon może zostać 
odebrany na koniec dnia. Tylko w szczególnych przypadkach uczniowie mogą 
skorzystać        z telefonu w biurze i zadzwonić do rodziców.     

Tylko za pozwoleniem dyrekcji na terenie szkoły można dzwonić, wysyłać sms, 
korzystać z Internetu, robić zdjęcia  czy nagrywać. 

W przypadku złamania przez ucznia regulaminu, uczeń będzie proszony           o 
złożenie telefonu/smartwatch do dyrekcji, oraz poinformowanie rodziców o 
zaistniałej sytuacji. Chcąc odebrać zarekwirowany telefon, rodzice ucznia będą 
musieli umówić się na spotkanie z dyrekcją, w dogodnym dla obu stron 
terminie. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub zniszczony sprzęt. 

 
 
 



 

 

PARENTS AT SCHOOL 
 

The school is open from 8 a.m. Parents are welcome to assist their children in 
the cloak room. Then they are asked to drop off the child with a duty teacher 
and leave the school. When collecting your child from school, please ask for 
assistance at the front desk. Parents/guardians who are picking up the children 
should not walk around the school and look for the children on upper floors.  

The pitch and benches in the playground are intended for use by students and 
teachers. Parents do not stay on the school playground. 

Parents are not allowed to stay in the classroom and observe lessons. In special 
situations, if Parents wish to see a lesson they have to obtain a written 
permission from the  Headteacher. Such permission is given only in justified, 
special situations.  

Conflicts between students created in the school facility can only be solved by 
school employees. Parents are not allowed to interfere in disputes or 
admonish other students. 

 

 

 

FILMING AND RECORDING 

All parents are asked to give their consent for photography and recording  of 
their child at school by completing a permission slip. A register is kept of 
children who must not be included in photographs and recordings. Therefore, 
before photographing and recording children at school (during lessons, breaks 
and outside time) please ask for permission in the office. It is forbidden to take 
photos, or record without the directorates’ permission. 

 

RODZICE W SZKOLE 

Szkoła jest czynna od godziny 8.00. Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom         w 
szatni. Następnie opiekunowie zostawiają dzieci z nauczycielem dyżurującym   
i opuszczają teren placówki. Podczas odbierania uczniów ze szkoły rodzice 
proszeni są o zgłoszenie się na recepcję. Osoby odbierające dzieci nie powinny 
chodzić po szkole i samodzielnie odbierać dzieci                    z wyższych pięter.  

Boisko i ławki na placu zabaw są przeznaczone do użytku uczniów                      i 
nauczycieli. Rodzice nie przebywają na boisku szkolnym. 

Rodzice nie mogą przychodzić na obserwacje lekcji. Jeżeli zaistnieje szczególna 
sytuacja i rodzic chciałyby zobaczyć lekcję, musi otrzymać pisemną zgodę 
dyrektora. Zgoda taka jest wydawana tylko w uzasadnionych, wyjątkowych 
przypadkach. 

Konflikty między uczniami powstałe na terenie placówki szkolnej mogą 
rozwiązywać tylko i wyłącznie pracownicy szkoły. Rodzicom nie wolno 
ingerować w spory czy upominać innych uczniów.  

 

 

 
 

NAGRYWANIE I FOTOGRAFOWANIE 

Wszyscy rodzice są proszeni o wypełnienie formularza zgody na 
fotografowanie i nagrywanie ich dziecka w szkole. Szkoła posiada listę dzieci, 
które nie mogą być fotografowane i nagrywane, dlatego przed nagrywaniem 
czy filmowaniem własnego dziecka na terenie szkoły (włączając w to lekcje, 
zajęcia na boisku itp.), należy zapytać o pozwolenie w biurze. Na terenie szkoły 
nie wolno fotografować i filmować bez zgody dyrekcji. 
 

 
 



 

 

AFTER SCHOOL CLUB POLICY 
 

All the children have the possibility to attend the After School Club. While 
doing so, students have to comply with the rules stating the behavior  and  the 
internal rules of the club and workshops. In order to maintain a safe 
environment, we ask that you please review them with your child. 
 

− be respectful to other students, our college mentors, teachers and 
staff members 

− follow all the directions the first time they are given 
− stay in the assigned by teachers rooms/areas 
− you are only allowed to leave the assigned room/ area without a 

teacher’s permission 
− use respectful language at all times 

 
During After School Club, the students are provided with various opportunities 
such as: homework time, free play time, circle time, story time, outside time. 
The activities can vary every day since they depend on the plan as well as 
weather conditions  outside. 
 
PBA offers a wide range of additional classes, which are conducted by carefully 
selected professionals. In each semester, we offer Your children some free 
workshops selected by the school. In addition, we also provide additional paid 
activities to which children can be registered. 
  
If you wish to withdraw your child from paid additional classes, please 
provide a notice till the last day of the month. Should you choose to 
withdraw your child during the same month, there will be no refund of the 
fees given for unused days.  
 
 

 
 

 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH I ŚWIETLICY 
 

Wszystkie dzieci mają możliwość korzystania z pozalekcyjnych zajęć 
popołudniowych. Podczas takich zajęć obowiązuje szkolny regulamin 
zachowania oraz wewnętrzne zasady poszczególnych kółek. Aby zapewnić 
dzieciom jak najwyższe standardy bezpieczeństwa prosimy o przypominanie 
dzieciom poniższych zasad: 
 

− szanuj innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 
− staraj się na bieżąco wypełniać polecenia nauczyciela 
− przebywaj w salach/miejscach wyznaczonych przez nauczyciela 
− jeżeli chcesz pójść w inne miejsce zapytaj nauczyciela o zgodę 
− w przyjazny sposób komunikuj się z innymi 

 
Po południu uczniowie mają możliwość korzystania z wielu form aktywności 
takich jak: odrabianie prac domowych, zabawa dowolna, wspólne czytanie, 
zabawy na boisku. Aktywności mogą być inne każdego dnia, gdyż  zależą od 
planu oraz panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. 
 
PBA oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które prowadzone są przez 
starannie wybranych profesjonalistów. W każdym semestrze oferujemy 
Państwa dzieciom jedne, wybrane przez szkołę, bezpłatne warsztaty. Oprócz 
tego prowadzimy też dodatkowo płatne zajęcia, na które można zapisywać 
dzieci. 
 
Z płatnych zajęć dodatkowych można zrezygnować do ostatniego dnia 
miesiąca. W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca, nie mamy możliwości 
zwrócenia kosztów za zajęcia, w których Państwa dzieci nie brały udziału. 

  



 

 

GOING HOME POLICY 
 

Children are not allowed to leave the school premises during school hours 
unless collected and accompanied by parents or other designated adults (i.e. 
for doctor’s  appointment). 
 
At the end of the day all students will be accompanied to the After School Club 
with the teacher. Children are not allowed to leave the school on their own. 
All children must be collected by a parent or designated adult. If the parent 
wants the child to walk home alone, it is only possible on a written request of 
the parent.  
 
Only authorized guardians can pick up children from school. In the event that 
an unauthorized person reports for a child, the teacher may not allow the 
guardian to leave the school with the child until he or she contacts the child's 
parents. To avoid such situations, we kindly ask you for written information 
about those who are allowed  to pick up Your children. 
 
Please note, that for safety reasons  when the teacher doesn’t know the 
person collecting your child, he/she can ask to present their ID card - we ask 
you for patience.  

 
Please remember the school closes at 6:00 pm. 
 
There will be a late fee incurred when children are not picked up by 6:00 pm. 
The charge is 40 PLN for each commenced hour and for each child. The 
payment will need to be settled in cash to the teacher at the time the child is 
picked up or on the next day in the office. 
 

 
 
 
 
 
 

ODBIERANIE DZIECI PO ZAJĘCIACH 
 

Uczniowie nie mają możliwości opuszczania terenu szkoły w trakcie zajęć.      W 
wyjątkowych sytuacjach (np. wizyta u lekarza) dzieci mogą być odebrane przez 
rodzica lub upoważnioną wcześniej osobę.  
 
Po zakończeniu obowiązkowych zajęć uczniowie są odprowadzani na świetlicę 
przez nauczyciela. Uczniowie nie mają prawa samodzielnie opuszczać terenu 
szkoły. Dzieci muszą być odebrane ze szkoły przez rodziców lub 
upoważnionych opiekunów. Rodzic może na piśmie zezwolić dziecku na 
samodzielny powrót do domu. 
 
Tylko upoważnieni opiekunowie mogą odbierać dzieci ze szkoły. W przypadku, 
gdy po dziecko zgłosi się osoba nieupoważniona, nauczyciel nie może pozwolić 
takiemu opiekunowi opuścić szkoły z dzieckiem, do czasu aż skontaktuje się z 
rodzicami dziecka. Aby zaoszczędzić sobie niezręcznych sytuacji bardzo 
prosimy o pisemne informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru 
Państwa dzieci. 
 
W sytuacji, gdy nauczyciel nie zna osoby odbierającej dziecko, może poprosić 
o okazanie dowodu tożsamości - prosimy o wyrozumiałość, jest to 
podyktowane kwestiami bezpieczeństwa. 

 
Przypominamy, że szkoła jest czynna do godziny 18:00 
 
W sytuacji spóźnienia i odbioru dziecka po godz. 18.00 pobierana jest opłata 
w wysokości 40 PLN za każde dziecko i za każdą rozpoczętą godzinę. Należność 
powinna być uregulowana w gotówce tego samego dnia                   u nauczyciela, 
który został z dzieckiem lub następnego dnia w biurze. 

 

 

 



 

 

CLASS MIXING POLICY 

 

Class mixing is done to create opportunities for children to learn and play with 
a wider variety of peers and to create a greater social interaction between 
children. This also makes it possible to keep classes balanced in response to 
pupil transfers and new students.  

Classes will be mixed to achieve a good balance of gender, educational, social 
and personal needs. The arrangements for class mixing are based on the 
professional judgements of class teachers, the school psychologist, the main 
teacher and the director. Teachers observe the children’s friendships at work 
and play and this is taken into account when mixing classes. We will always 
consider the existing friendships, as well as happiness and welfare of all the 
children.  

Parents and students will be informed of class mixing decisions by the first 
official day of school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA MIESZANIA KLAS 

 

Łączenie klas odbywa się w celu stworzenia dzieciom możliwości uczenia się     
i zabawy z większą liczbą rówieśników oraz nawiązania relacji społecznych 
między dziećmi. Mieszanie klas promuje większe poczucie wspólnoty                i 
pozwala zachować równowagę klas w związku z transferem nowych uczniów. 
 
Klasy są mieszane w taki sposób, aby zachowana była równowaga między 
płcią, potrzebami edukacyjnymi, społecznymi i osobistymi. Ustalenia 
dotyczące mieszania klas oparte są na profesjonalnych ocenach nauczycieli 
uczących daną klasę, szkolnego psychologa, wychowawcy i dyrektora szkoły. 
Nauczyciele obserwują dzieci podczas pracy i zabawy, a przy tworzeniu 
nowych klas uwzględniają istniejące przyjaźnie oraz szczęście i dobro 
wszystkich dzieci. 
 
Rodzice i uczniowie zostają poinformowani o decyzjach dotyczących 
mieszania klas przed pierwszym oficjalnym dniem w szkole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPETITION POLICY 

 
The Polish British Academy (PBA) encourages students to participate in school 
and out-of-school knowledge competitions. Each child can test their skills in 
the field of their choice and according to their interests. Participation in 
competitions brings tangible benefits to children in the form of well-
established knowledge, and in the case of finalists and laureates of the 
curatorial contests, it gives the possibility of exemption from the part or the 
whole of the eighth grade exam. Students should, however, be aware that by 
declaring their willingness to participate in the competition, they commit to 
systematic, independent work at home and timely completion of additional 
tasks ordered by the teacher. School contests' regulations can be found on the 
PBA website. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDZIAŁ W KONKURSACH 

 
Polish British Academy (PBA) zachęca uczniów do udziału w szkolnych                i 
pozaszkolnych konkursach wiedzy. Każde dziecko może sprawdzić swoje 
umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie i stosownie do swoich 
zainteresowań. Udział w konkursach przynosi dzieciom wymierne korzyści      w 
postaci dobrze ugruntowanej wiedzy, a w przyszłości, w  przypadku finalistów 
i laureatów przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, daje możliwość 
zwolnienia z części lub całości egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie powinni mieć 
jednak świadomość, że deklarując chęć udziału w konkursie zobowiązują się 
do systematycznej, samodzielnej pracy w domu                         i terminowego 
wykonywania zadań dodatkowych zleconych przez nauczyciela. Regulamin 
szkolnych konkursów znajduje się na stronie internetowej PBA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

FUN FRIDAY POLICY 
 

Pupils can bring toys to school every Friday. Toys are allowed only after lessons 
are finished and should be appropriate for school and the age of the child (no 
electronic devices are allowed).The school and the teachers are not 
responsible for damaged or lost toys. 

 
 

FREAKY FRIDAY POLICY  
 
The last Friday of the month is called “Freaky Friday”. That day the students 
can come to school wearing casual clothes.  

 
LOST/DAMAGED BOOKS & EQUIPMENT 

 
Polish British Academy provides a library. The students have the possibility to 
borrow books. All borrowed books have to be returned after being read.   Due 
to the high price of educational aids, books lost by children and educational 
aids will need to be replaced at the cost of the student.  Property damaged will 
need to be repaired or replaced by the student.  Students who will 
demonstrate the inability to care for books  appropriately may lose the 
privilege of taking them off school grounds. 
 

 
PEN POLICY 

 
All students should write at school using blue pens only. A black pen is used 
for corrections made by students. Erasable pens are not allowed and cannot 
be used. Teachers will use green pens to make corrections. 
 
 
 
 
 

 

PIĄTEK Z ZABAWKAMI 
 

Uczniowie mogą przynosić zabawki do szkoły w każdy piątek. Zabawki mogą 
być używane tylko po lekcjach, powinny być odpowiednie do zabawy w szkole 
oraz odpowiednie do wieku dziecka (nie przynosimy urządzeń 
elektronicznych). Szkoła i nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za 
uszkodzenie lub zgubienie zabawki. 

 
SZALONY PIĄTEK 

 
Ostatni piątek miesiąca jest “szalonym piątkiem”. Tego dnia uczniowie mogą 
przyjść do szkoły w codziennym ubraniu zamiast mundurka.  

 
ZGUBIENIE / ZNISZCZENIE KSIĄŻEK SZKOLNYCH / SPRZĘTU SZKOLNEGO 

 
Polish British Academy dysponuje biblioteką dla uczniów. Uczniowie mają 
możliwość wypożyczania szkolnych książek do domu. Wszystkie wypożyczone 
książki muszą być oddane po przeczytaniu. Z uwagi na wysoką cenę wszelkich 
pomocy naukowych zagubione przez dzieci książki i pomoce naukowe muszą 
być odkupione. Rzeczy zniszczone powinny zostać naprawione lub 
wymienione. Uczniowie, którzy nie będą obchodzić się z pożyczonymi 
książkami w sposób należyty mogą utracić możliwość ich wypożyczania. 
 

 
DŁUGOPISY 

 
Uczniowie mogą używać tylko niebieskich długopisów. Czarnym długopisem 
uczniowie poprawiają błędy. Uczniowie nie mogą używać długopisów 
zmazywalnych. Nauczyciele używają zielonych długopisów. 

 
 


