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Zadania domowe  
Uczeń powinien wykonać wszystkie 
zadania domowe zlecone przez 
nauczyciela, ponieważ praca domowa 
jest kontynuacją lekcji - dzięki niej 
uczeń utrwala zdobyte na lekcji 
wiadomości i umiejętności.

Biblioteka
Wszyscy uczniowie mają możliwość 
wypożyczenia książek z biblioteki 
szkolnej (w godzinach szkolnych). 

Zachowanie 
W naszej szkole obowiązuje taki sam 
regulamin dyscyplinarny jak w szkołach 
australijskich. O złym zachowaniu 
dziecka rodzice będą każdorazowo 
informowani. W szczególnych 
przypadkach rodzice będą proszeni o 
wzięcie udziału w lekcjach ze swoim 
dzieckiem. 

Świadectwa
Rozdanie świadectw, certyfikatów i 
zaświadczeń następuje w ostatnim 
dniu roku szkolnego. 
Warunkiem otrzymania świadectwa 
jest 75% frekwencja na zajęciach 
szkolnych, oraz pozytywne oceny  
oznaczające, że uczeń zaliczył co 
najmniej minimum programowe 
wymagane na danym etapie edukacji 
i otrzymuje promocję do następnej 
(wyższej) klasy. 

Rezygnacja z nauki w szkole
W przypadkach, gdy  przewiduje się  
dłuższą nieobecność ucznia w szkole  
lub gdy uczeń rezygnuje z nauki w 
szkole należy poinformować o tym 
koordynatora szkoły poprzez pisemne 
oświadczenie, na  2 tygodnie wcześniej. 

Obowiązki rodziców
• punktualne przywożenie dzieci 

do szkoły i odbieranie ich po 
zakończeniu zajęć;

• informowanie nauczyciela o 
nieobecności dziecka w szkole; 

• interesowanie się postępami 
dziecka w nauce; 

• regularne uiszczanie opłat szkolnych;
• aktualizacja danych (adres, numer 

telefonu); 

Ubezpieczenie  
W razie nieszczęśliwego wypadku i 
potrzeby przewiezienia dziecka do 
szpitala, koszt przewozu pokrywa 
rodzic, dlatego rodzice proszeni 
są o wykupienie stosownego 
ubezpieczenia. 

Komitet Rodzicielski
W szkole działa Komitet Rodzicielski 
w składzie: przewodniczący Komitetu, 
z-ca przewodniczącego, sekretarz, 
skarbnik oraz członkowie.
Komitet Rodzicielski wybierany jest na 
okres jednego roku. 
Raz w roku, odbywa się spotkanie 
Komitetu z rodzicami podczas którego:
• przeprowadzane są wybory 

Komitetu na kolejny rok szkolny;
• przedstawione zostaje rozliczenie 

finansowe szkoły za cały rok 
szkolny;

• przeprowadzane jest podsumowanie 
pracy aktualnego komitetu;

• przedstawiane są (z obu stron) 
różnorodne propozycje dotyczące 
pracy szkoły.

Zapraszamy wszystkich rodziców do 
udziału w zebraniu i w życiu szkoły. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
wyboru i zakresu odpowiedzialności 
Komitetu Rodzicielskiego zawarte 
zostały w Statucie Szkoły. 



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 okresy. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w 
każdą sobotę w godzinach:
• Przedszkole     10:00 - 12:00
• Klasy 1 - 12       9:00 - 12:00
• Dorośli      10:00 - 12:00
W przypadku dużej liczby uczniów 
nauka będzie prowadzona na dwie 
zmiany. Zapisy do szkoły możliwe są 
przez cały rok. 

Opłaty szkolne: 
Opłata wpisowa pobierana jest  co 
roku i wynosi $20 (od rodziny).
Za każdy okres obowiązują następujące 
opłaty za ucznia: 
• Przedszkole   $130
• Klasy 1- 12       $130
• Dorośli    $270

Koszt indywidualnej nauki w domu 
to $30 za godzinę.

Wszystkie opłaty mogą być wpłacane 
przelewem na konto szkoły.
Nazwa konta: Polish Ethnic School Inc.
BSB:              016-370
Numer konta: 340922108

Telefon kontaktowy i adres e-mail: 
0487 276 987 | 0434 377 805
contact@polska-szkola.com.au

Aby zapisać dziecko do szkoły należy 
wypełnić:
• formularz rejestracyjny,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na publikację wizerunku ucznia 
oraz publikowanie jego prac na 
szkolnych stronach internetowych 
lub w innych mediach w 
bezpośrednim powiązaniu z 
działalnością szkoły.

Podręczniki i przybory
Wszyscy uczniowie przynoszą do 
szkoły własne zeszyty oraz przybory 
szkolne. Materiały do nauki języka 
zapewnia szkoła. 

Polska Szkoła Sobotnia  im. Adama 
Mickiewicza została założona w 1952 
roku jako organizacja działająca na 
zasadzie non-profit. 
Celem naszej szkoły jest efektywne 
nauczanie języka polskiego, aby 
nasi uczniowie mogli swobodnie 
porozumiewać się w mowie i piśmie 
po polsku. 
Oprócz nauki języka polskiego, historii 
i geografii, kultywujemy polskie 
tradycje i zwyczaje oraz obchodzimy 
najważniejsze święta narodowe. 
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 (The Western 
Australian Certificate of Education).
Program opracowany jest w oparciu 
o wytyczne Departamentu Edukacji. 
Wynik tego egzaminu brany jest 
pod uwagę przy obliczaniu ogólnego 
wyniku maturalnego ATAR (Australian 
Tertiary Admission Rank). 
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OKRES 1 OKRES 2 OKRES 3 OKRES 4

1. 6 Luty 1. 24 Kwiecień 1. 24 Lipiec 1. 16 Październik
Początek roku 

szkolnego. Zapisy. 
Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne

Dzień Nauczyciela
2. 13 Luty 2. 1 Maj 2. 31 Lipiec 2. 23 Październik
Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne

Święto Konstytucji 
3 Maja

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne

3. 20 Luty 3. 8 Maj 3. 7 Sierpień 3. 30 Październik
Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne

Dzień Matki.
Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne 

4. 27 Luty 4. 15 Maj 4. 14 Sierpień 4. 6 Listopad
Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne

5. 6 Marzec 5. 22 Maj 5. 21 Sierpień 5. 13 Listopad

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne
Narodowe Święto 

Niepodległości
6. 13 Marzec 6. 29 Maj 6. 28 Sierpień 6. 20 Listopad

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne
Dzień Dziecka

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne 

7. 20 Marzec 7. 5 Czerwiec 7. 4 Wrzesień 7. 27 Listopad
Zajęcia dydaktyczne

Konkurs Pisanek
Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne

Dzień Ojca
Zajęcia dydaktyczne 
Świąteczne zajęcia 

artystyczne
8. 27 Marzec 8. 12 Czerwiec 8. 11 Wrzesień 8. 4 Grudzień

Święcenie pokarmów. 
Zakończenie okresu I

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne Zakończenie roku 
szkolnego

Wakacje
2 - 18 Kwiecień 2021

9. 19 Czerwiec 9. 18 Wrzesień

Wakacje
17 Grudzień 2021 - 

30 Styczeń 2022

Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne

10. 26 Czerwiec 10. 25 Wrzesień
Zajęcia dydaktyczne

Zakończenie okresu II
Zajęcia dydaktyczne 

Zakończenie okresu III

Wakacje
3 - 18 Lipiec 2021

Wakacje 
25 Wrzesień - 

10 Październik 2021


