
Skontaktuj się z nami:

0487 276 987
0434 377 805

contact@polska-szkola.com.au

Odwiedź nas:

Polska Szkoła Sobotnia im. 
Adama Mickiewicza
33 Eighth Ave, Maylands, WA 6051
Sobota 9:00 - 12:00

http://www.polska-szkola.com.au

Znajdź nas:

polska szkola sobotnia im. adama 
mickiewicza

O języku polskim 
Język polski jest językiem z grupy 
zachodniosłowiańskiej, stanowiącej część 
rodziny indoeuropejskiej. Jako odrębny 
język zaczął się kształtować w X wieku, czyli 
wtedy, kiedy rodziła się państwowość polska. 
Język miał pomóc w tworzeniu stabilnego 
państwa: zapewniał władzę, ułatwiał działania 
polityczne i gospodarcze. 
Szacuje się, że obecnie językiem polskim 
posługuje się około 44 milionów ludzi na 
świecie.  W Australii mieszka około 182 
tysięcy osób polskiego pochodzenia, przy 
czym językiem polskim w domu posługuje 
się około 48 tysięcy.
Polacy, w dużym stopniu przyczynili się do 
rozwoju społecznego, ekonomicznego i 
kulturalnego Australii. Najbardziej znanym jest 
Paweł Edmund Strzelecki, jeden z pierwszych 
badaczy Australii. Odkrył on między innymi 
Góry Śnieżne i określił wysokość najwyższego 
szczytu kontynentu, nazwany przez niego 
Górą Kościuszki. 
Od momentu przystąpienia Polski do UE w 
2004 roku między Polską a Australią znacznie 
wzrosły możliwości handlu, podróży i wymiany 
kulturalnej. W 2014 roku Polska i Australia 
podpisały porozumienie w sprawie wydawania 
wiz uczestnikom programu „Zwiedzaj i Pracuj”. 
Są to wizy dla młodych ludzi, którzy chcą 
przyjechać do Australii i z Australii do Polski i 
tam pracować. Dla polskojęzycznej młodzieży 
z Australii jest to szansa na podjęcie pracy w 
europejskich firmach, które mają zaplecze 
branżowe w Polsce.
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Dom Polski

Chcesz nauczyć się języka
 polskiego?

Polska Szkoła Sobotnia 
im. Adama Mickiewicza 
w Maylands
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Gdzie odbywają się lekcje?
Dom Polski 
33 Eighth Ave, Maylands, WA 6051 
Szkoła oferuje również nauczanie domowe. 

Jak przebiega nauczanie?
Rok szkolny rozpoczyna się w lutym i 
podzielony jest na cztery termy. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu w każdą 
sobotę.
• Przedszkole  10:00 - 12:00
• Klasy 1- 9 9:00 - 12:00
• Klasy 10 -12 12:00 - 14:00
• Dorośli  10:00 - 12:00
• Dorośli  12:00 - 14:00

Ile wynoszą opłaty?
• Wpisowe  $20
Za każdy term obowiązują następujące 
opłaty:
• Przedszkole  $130
• Klasy 1- 12  $130
• Dorośli  $270
Koszt indywidualnej nauki w domu to $30 
za godzinę.

Jak zapisać się do szkoły?
• on-line poprzez stronę internetową: 

szkola-polska.com.au, kliknij przycisk 
Informacje szkolne. Pobierz formularz 
wpisowy, wypełnij go i podpisz.

• możesz również udać się do szkoły 
osobiście i wypełnić formularz na 
miejscu.

Informacje o szkole
Polska Szkoła Sobotnia im. Adama 
Mickiewicza została założona w 1952 roku 
przez grupę entuzjastów, którzy dostrzegali 
potrzebę utrzymania języka polskiego, kultury 
i tradycji wśród dzieci polskich uchodźców, 
przybyłych do Australii z Afryki i Niemiec na 
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych.
Początkowo, zajęcia dla niewielkiej liczby 
dzieci odbywały się w St. Brigid’s Hall w West 
Perth. Wraz ze wzrostem liczby uczniów, 
powstały inne polskie szkoły: w Morley, 
Bassendean, Bellevue, Rivervale i Kelmscott. 
Nasza szkoła jako jedyna przetrwała do dnia 
dzisiejszego i działa już  68 lat.
Celem Polskiej Szkoły Sobotniej im. Adama 
Mickiewicza jest efektywne nauczanie 
języka polskiego, aby nasi uczniowie mogli 
swobodnie porozumiewać się w mowie i 
piśmie po polsku. Nasza szkoła oferuje 
zajęcia od przedszkola do klasy 12, a także 
zajęcia dla dorosłych. Zajęcia odbywają się 
w małych grupach, w przyjaznej atmosferze. 
Od 1996 roku, uczniom klas 12  oferujemy 
przygotowanie do egzaminu WACE w języku 
polskim. Wynik tego egzaminu brany jest 
pod uwagę przy obliczaniu ogólnego wyniku 
maturalnego ATAR (Australian Tertiary 
Admission Rank). 
Wyniki uzyskiwane przez uczniów naszej 
szkoły na zewnętrznym egzaminie 
maturalnym,  od wielu lat są bardzo dobre, co 
świadczy o wysokiej efektywności nauczania 
naszej szkoły.

WYZNACZ

ZNAJDŹ

STWÓRZ

OD CZEGO
zacząć?

      swój cel

   plan działania

   miejsce, w którym  
   możesz osiągnąć   
   cel, do którego   
   dążysz


