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Regulamin Szkolny 
Rejestracja i opłaty  
1. Każdy uczeń musi być zarejestrowany w szkole w każdym roku szkolnym. 
2. Informacja dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej w sekcji praktyczne informacje: 

https://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=9334 
3. Nowi uczniowie mogą być zarejestrowani jedynie po uprzednim zatwierdzeniu ich przyjęcia przez 

kierownika szkoły lub kierownika administracji. Po rozpoczęciu roku szkolnego nowi uczniowie mogą 
być przyjęci po zatwierdzeniu Kierownika szkoły, który podejmuje decyzję po rozmowie z odpowiednym 
nauczycielem. Od decyzji można się odwołać do Rady Powierników na piśmie. Zapisów nowych 
uczniów dokonuje Administracja szkoły. 

4. O wszelkich zmianach danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, należy jak 
najszybciej informować administrację szkoły. 

 
Przepisy specyficzne dla lokalu  
5. Zajęcia odbywają się w szkolne soboty w St Paul’s High School Wythenshawe, Manchester M23 2YS 

od 8:45 do 12:50 (Przedszkole i kl 1,2,3 od 8:45 do 12:35).  
6. W razie wyjątkowej sytuacji lub spóźnienia, uprzejmie prosimy skontaktować się z administracją szkoły 

pod numerem telefonu komórkowego podanym w nagłówku. 

7. Bramy wejściowe są otwarte od 8:20 do 9:30 i od 12:20. 
(Spóźnieni wchodzą do szkoły głównym wejściem). 

8. Dzieci z przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej, muszą być doprowadzone do głównego 
wejścia z przodu budynku. Nauczyciele i asystenci odbiorą dzieci i zaprowadzą do klas. Pozostałe 
dzieci zbierają się za zadaszonym podwórku z tyłu szkoły. Zostaną zaprowadzone (albo w przypadku 
starszych klas same udadzą się) do swoich klas. Na zakończenie dnia dzieci opuszczają szkołę w ten 
sam sposób w jaki się do niej znalazły. 

9. Pisemne upoważnienie jest wymagane, jeśli rodzice wyznaczą osobę do odebrania dzieci. Formularze 
są dostępne w recepcji. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły oraz braku kontaktu z 
rodzicami/opiekunami, zgodnie z zasadami "Safeguarding Children" szkoła jest obowiązana 
powiadamiać policję i/lub Social Services.  

10. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do klas 
szkolnych nie mają wstępu do głównego budynku szkoły. Wyjątkiem są sytuacje, w których 
poszczególne osoby załatwiają sprawy w recepcji, wykonują dyżury uczestniczą w specjalnym 
wydarzeniu/zebraniu, muszą skorzystać z toalety przeznaczonej dla dorosłych lub odebrać 
dziecko przed końcem lekcji. 

11. Parking przed budynkiem St Paul’s jest zarezerwowany wyłącznie dla pracowników szkoły oraz 
inwalidów. Każdy członek personelu parkujący samochód na tym parkingu, musi wystawić ważne 
pozwolenie na parkowanie w widocznym miejscu w samochodzie. 

12. Rodzice/opiekunowie mogą korzystać z głównego parkingu. W przypadku braku miejsc mogą 
skorzystać z bocznych ulic. Prosimy pamiętać, że jest to osiedle mieszkalne i nie powodować utrudnień 
w ruchu ulicznym. 

13. Uczniowie mogą jeść i pić tylko podczas wyznaczonych przerw. 
14. Rodzice/opiekunowie lub goście mogą wejść do szkoły tylko po wcześniejszym umówieniu i wpisaniu 

się do księgi gości. Każda osoba dorosła musi nosić odpowiedni kolorowy identyfikator, aby można ją 
było zidentyfikować jako osobę upoważnioną do przebywania w budynku szkoły (personel lub gość). 
Wszystkim odwiedzającym musi towarzyszyć członek personelu szkoły. 
 

Nauka   
1. Od uczniów oczekuje się jak najlepszej pracy zarówno w szkole jak i w domu. 
2. Od rodziców/opiekunów oczekuje się monitorowania postępów dzieci i pomocy w razie potrzeby. 
3. Od rodziców/opiekunów oczekuje się uczestniczenia w wywiadówkach. 
 

https://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=9334
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Biblioteka  
1. Biblioteka jest dostępna jedynie dla uczniów i pracowników. 
2. Tylko rodziny, które opłaciły czesne, mogą wypożyczać pozycje biblioteczne. 
 
 
 
 
Aktywność  
1. Uczniowie mają obowiązek brać udział w organizowanych imprezach szkolnych. 
2. Od personelu szkoły, uczniów i ich rodziców/opiekunów wymaga się aktywności i pomocy w 

prowadzeniu szkoły, szczególnie przy imprezach dochodowych dla szkoły takich jak bufet parafialny, 
specjalne wydarzenia, jarmark szkolny i dyżury. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do pełnienia trzech dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego ze 
względu na znacznie powiększony teren szkoły. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, 
pobrana na początku roku szkolnego kaucja nie będzie zwracana i zostanie przeznaczona na rzecz 
kosztów prowadzenia szkoły. 

 
Ważne 
1. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły wartościowych rzeczy. Uczniowie i rodzice/opiekunowie są 

odpowiedzialni za ich osobistą własność, podczas pobytu na terenie szkoły lub udziału w zajęciach 
szkolnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie osobistej własności. 

 
Zachowanie  
1. Od wszystkich osób przebywających w szkole, wymaga się utrzymania atmosfery sprzyjającej nauce, 

wzajemnego szacunku oraz poszanowania własności publicznej i prywatnej. 
2. Uczniowie zachowujący się nieodpowiednio mogą zostać usunięci ze szkoły bez zwrotu czesnego. 
3. Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione. Uczniowie nadmiernie opuszczający zajęcia 

mogą zostać usunięci ze szkoły bez zwrotu czesnego. 
4. W czasie trwania zajęć uczniowie do lat 18 nie mogą opuszczać terenu szkoły bez opieki. 
5. W czasie zajęć lekcyjnych używanie telefonów komórkowych jest zabronione. 
6. W czasie przerw lekcyjnych, uczniom nie wolno przebywać w klasach lub na korytarzach bez nadzoru 

nauczycieli lub dyżurujących rodziców. 
7. Zabrania się przynoszenia do szkoły zwierząt. 
 
COVID-19 
1. Jeśli ktokolwiek (uczeń lub członek rodziny) ma którykolwiek z objawów COVID-19, musi 

pozostać w domu, poddawać się badaniom i wracać dopiero po wyzdrowieniu. 
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School Regulations 
 
Registration and fees  
1. Each student must be registered in school for each school year. 
2. Information about the admission can be found on the website in the section “Praktyczne informacje”: 

https://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=9334 (in Polish). 
3. New students can only be registered with prior approval from the head teacher or school administrator. 

After the start of the school year, new students can only be accepted after approval of the head teacher 
after consultation with the appropriate teacher. A parent/guardian dissatisfied with the decision may 
appeal to the Board of Trustees in writing. Registration of new pupils is conducted by the school 
administrator. 

4. Any changes to information previously provided on the registration form must be communicated as 
soon as possible to the school administrator. 

 
Premises specific regulations  
5. Classes are held on school Saturdays at St Paul’s High School, Firbank Road, Wythenshawe, 

Manchester, M23 2YS from 09:00 to 12:50 (pre-school and classes 1,2 3 from 08:45 to 12:35). 
6. In an emergency or lateness, we kindly ask to contact the school’s administration using the mobile 

phone number as shown in the header. 
7. Entry gates will be open from 8:20 and closed at 9:30 and then open again from 12:20. 
8. Children in Nursery classes and classes 1 are to be brought to the Main Entrance at the front of the 

school building. Their teachers will then take them from there to their classrooms. All other children are 
to be taken or are to go to the rear of the building to assemble in the covered area. They will then be 
taken or will go, class by class, to their classrooms. At the end of lessons, children will be collected or 
will leave by the same areas they entered. 

9. Written authorization is required if the parents appoint a person to pick up their children. In the event 
of children not being picked up at the end of school activities or the inability of the school to contact 
parents or guardians as a result, then in accordance with the “Safeguarding Children” regulations, the 
school is obligated to contact the police or Social Services. 

10. For security and safeguarding reasons, parents/guardians of children attending school classes are 
not allowed to enter the main school building. Exceptions include attending a special event/meeting, 
to use the adult-designated toilet, or to collect a child before the end of lessons. 

11. The St Paul’s staff car park is restricted to staff and disabled persons. Any staff parking their cars in 
the staff car park must display a valid parking permit on their dashboard in a visible position. Disabled 
persons must display a valid ‘Disabled’ pass. 

12. Parents/guardians may drive into the school's designated public parking area to drop off and pick up 
children at the start and end of activities. If the parking is full, they can use side roads. Please keep in 
mind this is a residential area and take extra caution when driving. 

13. Children are allowed to consume food and drink only during their designated break periods 
14. Parents/guardians or visitors may enter the school only by appointment and by signing the visitors 

book. Any adults must wear the appropriate coloured lanyards with ID badge to identify them as 
persons who are authorised to be in school (staff or visitor).  All visitors must be accompanied by a 
member of school staff. 

 
 
  

https://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=9334
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Behaviour  
1. All members of the school, whether students or parents/guardians, are expected to help maintain an 

atmosphere conducive to learning and respect each other as well as public and private property. 
2. Students behaving badly can be excluded from the school with no refund of fees. 
3. All absences must be notified. Students excessively failing to attend classes can be excluded from the 

school with no refund of fees. 
4. Students under 18 years old are not allowed to leave the school grounds during school time. 
5. Mobile phones must be switched off during lessons. 
6. During break times students are not allowed to stay in classrooms or corridors without teacher 

supervision. 
7. It is forbidden to bring animals to school. 
 
Learning  
1. Students are expected to work to the best of their ability both at school and at home. 
2. Parents/guardians are expected to monitor their children’s progress and help them if necessary. 
3. Parents/guardians are required to attend progress review meetings. 
 
Library  
1. The school library is available only for students and staff. 
2. Only families who have paid the fees are allowed to borrow items from the library. 
 
Activities  
1. Students are required to take part in organised school events. 
2. Parents/guardians are expected to be active and help in running the school, especially in fundraising 

events such as selling tea and coffee, at the school fairs, special events and duty rosters. 
3. Parents/guardians are required to perform three duty rosters during each school year on account of the 

enlarged school premises. In case of failure to comply with this obligation, the deposit paid at the 
beginning of the school year, will not be refunded and will instead be used for the benefit of the school. 

4. Any parents/guardians who are carrying out rostered duties must provide their car registration number 
to the person in charge of rosters in the administration when they sign in for their duties. 

 
Important 
1. Students should not bring valuables to school. Pupils and their parents/guardians are responsible for 

their own personal property and possessions whilst on school premises or engaged in school activities. 
The school does not accept liability for loss of, or damage to, such property and possessions. 

 
COVID-19 
1. If anyone (a student or family member) has any of the symptoms of COVID-19, they must stay 

home, get tested, and only come back after they have recovered. 


