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INTRODUCTION
 
Szanowni rodzice, uczniowie, nauczyciele, 
woluntariusze i przyjaciele naszej szkoły, 
 
Naszą siłą napędową jest zapewnienie inspirującego 
doświadczenia naukowego, aby umożliwić naszym 
uczniom osiągnięcie ich pełnego potencjału i dumy z 
pochodzenia, jako ambasadorów polskiej kultury i 
tradycji. 
 
Z przyjemnością informujemy, że od 17 września 2022r. 
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. 
Stanisława Kostki w Manchesterze rozpoczyna nowy 
rok szkolny na terenie Saint Paul’s Catholic High 
School w Wythenshawe. Dokładny adres szkoły to: 
Firbank Road, Wythenshawe, Manchester, M23 2YS. 

 
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na informacje 
zawarte w tym dokumencie, tak aby pomoć zapoznać 
się z środowiskiem i różnymi zmianami, które pozwolą 
na skuteczne i sprawne funkcjonowanie szkoły. 
 
Zapewniamy Państwa, że szkoła sprosta Waszym 
oczekiwaniom.  
 
Z poważaniem, 
 
Rada Powierników 
Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych 
im. św. Stanisława Kostki w Manchesterze. 

 
E-mail: szkola@polskaszkolamanchester.org 
Internet: www.polskaszkolamanchester.org 
Tel:  0793 466 3173  
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Szkoła Saint Paul’s oddaje nam do dyspozycji 
nowoczesny budynek wraz klasami, które zapewnią 
odpowiednie warunki do edukacji dzieci, jak również 
organizowania wszystkich innych dodatkowych zajęć 
(apele, akademie, nauka tańca i wiele innych).  

 
Szkola Saint Paul’s mieści się przy ulicy Firbank Road 
tuż obok zjazdu nr 4 z M56. 
 
Postcode:  
M23 2YS 
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Ze względów bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, 
prosimy państwa o parkowanie swoich pojazdów na 
terenie głównego parkingu przy szkole z wjazdem od 

ulicy Firbank Road (). 
 
Parking będzie otwarty od godziny 8.30 i pozostanie 
otwarty podczas lekcji. Prosimy pamiętać jest to 
parking wspólny dla wszystkich osób korzystających 
ze szkoły, czyli również rodziców dzieci z poza naszej 
szkoły biorących udział w zajęciach sportowych. 
Prosimy o poszanowanie innych i nieblokowanie 
ruchu.  
Informujemy, że na parkingu znajdują się wydzielone 
miejsca dla inwalidów. 
 
Jednocześnie informujemy, że Polska Szkoła i Saint 
Paul’s nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia pojazdów pozostawionych na 
terenie parkingu. 
 

Wjazd na dodatkowy parking () tylko i wyłącznie dla 
nauczycieli,  pracowników i pomocników szkoły, za 
okazaniem ważnego pozwolenia.  
 
Podobnie jak jest to w zwyczaju w angielskich 
szkołach, na ulicy Firbank Road będzie obowiązywał 
zakaz zatrzymywania się lub parkowania. 
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SCHOOL PLAN
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REGULATIONS
 

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 klasy 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 lub wysłać 
emaila na email szkolny. 

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 
wejścia z tyłu budynku. Nauczyciele i asystenci odbiorą dzieci i zaprowadzą do klas. W razie 
potrzeby rodzic może odprowadzić dziecko do klasy, ale musi się stosować do poleceń 
nauczyciela i dyżurnych. Pozostałe dzieci zbierają się w tym samym miejsce. 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 dostały. 

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. 

https://www.polskaszkolamanchester.org/?page_id=9334
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2. Od rodziców/opiekunów oczekuje się monitorowania postępów dzieci i pomocy w razie 
potrzeby. 

3. Od rodziców/opiekunów oczekuje się uczestniczenia w wywiadówkach. 

REGULATIONS
 
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 CALENDAR 


