
PORADNIK RODZICA



Każdy z nas, stawiał pierwsze kroki na 
ścieżce edukacyjnej. Wiemy, jakie to trudne 

i ile wymaga wkładu dziecka, 
rodziców i nauczycieli. 

Celem tego poradnika jest zapoznanie 
rodziców z najważniejszymi zasadami 

panującymi w Akademii Polskiej, ułatwienie 
Państwu zrozumienia organizacji naszej 
placówki oraz udzielenia odpowiedzi na 

pytania, które mogą się pojawić w trakcie 
naszej współpracy. 

Jeżeli treści niżej zawarte 
są niewystarczające, prosimy

 o kontakt z sekretariatem szkoły 
lub wychowawcą klasy.



TYPOWY DZIEŃ SZKOLNY 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.15 i trwają 
do 12.45. W tym czasie oprócz lekcji uczniowie 
mają przerwę na drugie śniadanie. O wszelkich 

odstępstwach od tych godzin rodzice uczniów będą 
wcześniej informowani. 

PUNKTUALNOŚĆ

Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie 
i odbieranie uczniów. Zastrzegamy sobie prawo 
do pobierania dodatkowych opłat za spóźnienia.

DRUGIE ŚNIADANIE / LUNCH 

W Akademii Polskiej propagujemy zdrowe odżywanie. 
Co za tym idzie, prosimy, aby śniadaniówki, które 

przynoszą dzieci do szkoły, zawierały tylko zdrowe 
produkty – kanapkę, jogurt, zdrowe przekąski, 

owoce, warzywa, wodę do picia. Produkty takie 
jak słodycze czy słodkie napoje będą odbierane 

dzieciom i przekazywane rodzicom przy wyjściu ze 
szkoły. Prosimy również o nieprzynoszenie do szkoły 

produktów zawierających orzechy. Wielu uczniów 
ma na nie alergie i kontakt z nimi może powodować 

różnego rodzaju skutki uboczne. 



CLASSDOJO

Jest to aplikacja, która umożliwia nauczycielom 
kontakt z rodzicami, a rodzicom z nauczycielami. 

Dodatkowo znajdziecie Państwo tam opisy 
poszczególnych lekcji, informacje od nauczycieli czy 
też zdjęcia. Dodatkowo na ClassDojo publikowane 
są również ważne wiadomośći od dyrekcji szkoły.  

Przynajmniej jeden z rodziców ucznia ma obowiązek 
zainstalować tę aplikację i dołączyć do klasy dziecka. 
Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo 

w czasie rekrutacji lub przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. 

PRZYBORY SZKOLNE

Prosimy, aby każdy uczeń posiadał podstawowe 
przybory szkolne- długopis/ołówek, kredki, nożyczki, 
klej, pędzelek. Jeżeli na dane zajęcia będą potrzebne 
dodatkowe materiały, wychowawca klasy na pewno 

Państwa o tym poinformuje.

ZABAWKI W SZKOLE

Prosimy, aby uczniowie nie przynosili do Akademii 
zabawek lub innych przedmiotów, które mogą ulec 

zniszczeniu czy też zgubić się w czasie lekcji. Czasami 
zdarza się, że nauczyciel prosi o przyniesienie na 

poszczególne lekcje jakichś przedmiotów, jednak bez 
takiej informacji uczniowie proszeni są o przynoszenie 

tylko potrzebnych przedmiotów. 



NIEOBECNOŚCI 

Bardzo prosimy o informowanie nas o nieobecnościach 
ucznia w szkole. Nieobecność ta zostanie 

usprawiedliwiona, a nauczyciel prześle Państwu 
informacje o tym, co w danym dniu było omawiane 

na lekcji w celu nadrobienia materiału. Każda 
nieusprawiedliwiona nieobecność ma wpływ na 

frekwencję. W przypadku, gdy uczeń ma ponad 50% 
nieobecności, nie otrzyma promocji do następnej klasy. 



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy świadectwo ukończenia klasy w szkole polonijnej 
jest równoważne ze świadectwem ukończenia klasy 

w szkole w Polsce?

Nie. Szkoła polonijna to średnio trzydzieści sobót 
pracujących w ciągu roku. Nie jesteśmy więc w stanie 
zrealizować tego samego materiału co dzieci uczące 

się w szkole w Polsce. Świadectwo w szkole polonijnej 
to jedynie pamiątka i nagroda dla dziecka,  

a przekładając je w sekretariacie szkoły w Polsce 
można udowodnić edukację polonijną za granicą. 

Czy odrabianie zadań domowych 
w polskiej szkole jest obowiązkowe?

Tak. Uczniowie podczas trzech godzin nauki 
tygodniowo w polskiej szkole nie będą w stanie 

opanować wystarczającej ilości materiału z języka 
polskiego w mowie i piśmie. Dlatego tak ważne 
jest, aby również  i w domu wykonywali zadania, 

przygotowując się do lekcji i poszerzając swoją wiedzę.

W które soboty odbywają się zajęcia 
w Akademii Polskiej?

Bardzo prosimy o zapoznanie się z kalendarzem 
szkolnym, który zawiera wszystkie soboty pracujące 

oraz akademie i święta pozaszkolne. 

PRZEJDŹ DO KALENDARZA

http://www.akademiapolska.uk/kalendarz


Czy jeżeli moje dziecko ma trudności edukacyjne w 
szkole angielskiej, muszą powiadamiać o tym dyrekcję 

Akademii Polskiej?

Tak, bardzo o to prosimy. W formularzu rejestracyjnym 
jest specjalnie wydzielone miejsce na dodatkowe 

informacje o Państwa dziecku. Wszystkie takie 
wiadomości są dla nas bardzo istotne i wpływają na 

system edukacyjny ucznia. 

W przypadku, gdy dowiedzieli się Państwo o tych  
trudnościach w trakcie trwania roku szkolnego, 

prosimy o przesłanie informacji na adres
sekretariat@akademiapolska.uk.

Czy obecne miejsce, w którym mieści się Akademia 
Polska, jest stałym miejscem i nie ulegnie zmianie?

Niestety  nie możemy zapewnić Państwu, że miejsce, 
w którym obecnie mieści się Akademia Polska, będzie 

miejscem na stałe. Z przyczyn od nas niezależnych 
takich jak np. pandemia koronawirusa musieliśmy 
zmienić dotychczasowe miejsce. Robimy jednak 

wszystko, aby w przyszłości takie sytuacje nie miały 
miejsca. Na pewno o wszystkich zmianach będziemy 

Państwa informowali. 

Ile wynosi czesne za naukę w Akademii Polskiej?

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami na 
naszej stronie internetowej:

PRZEJDŹ DO STRONY

http://www.akademiapolska.uk/czesne


Czy w Akademii Polskiej organizowane są apele  
w związku z ważnymi uroczystościami?

Tak, jeżeli tylko sytuacja na to pozwala, Akademia Polska 
organizuje apele, na które zapraszani są rodzice uczniów. 

Stałymi elementami w kalendarzu szkolnym są:

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
Akademia z okazji Dnia Niepodległości,

Jasełka,
Bal przebierańców,
Dzień Mamy i Taty.

Daty tych wydarzeń można odnaleźć 
w kalendarzu szkolnym. Zaznaczamy, że terminy 

mogą ulec zmianie, ale będą Państwo o tym 
poinformowani odpowiednio wcześniej.

Czy  koleżanka może odebrać moje dziecko ze szkoły?

Tak, prosimy jednak o wcześniejszą informację. 
W formularzu rekrutacyjnym prosimy o podanie 

danych osoby trzeciej, która będzie upoważniona do 
odbioru dziecka ze szkoły. Dodatkowo dysponujemy 

formularzami, w które można wpisać inne osoby, tym 
samym upoważniając je do odbioru ucznia z Akademii 

Polskiej. Formularz można pobrać ze strony:

POBIERZ FORMULARZ

https://41e2a94e-bf18-4ebe-a6bf-679a9f73cea9.filesusr.com/ugd/49d393_2b578d6fe6004eed9e39aa1b07769689.pdf
www.akademiapolska.uk/dokumenty


Jeżeli wiem, że dziecko będzie nieobecne w danym 
dniu lub nagle zachorowało, czy muszę powiadomić  

o tym Akademię?

Tak, bardzo prosimy o informowanie nas o 
nieobecnościach ucznia w szkole. Nieobecność ta 
zostanie usprawiedliwiona, a nauczyciel prześle 

Państwu informacje o tym, co w danym dniu było 
omawiane na lekcji. 

Czy uczniowie w Akademii Polskie pracują na bazie 
podręczników szkolnych?

Tak, od zerówki wprowadzane są podręczniki 
szkolne. Młodsze klasy pracują na podstawie kart 
pracy przygotowanych  lub opracowanych przez 

wychowawcę. 

Czy uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe?

Uczestnictwo w zajęciach w Akademii Polskiej jest 
dobrowolne. Zawierając jednak z nami umowę i 

podpisując formularz rejestracyjny, zobowiązują się 
Państwo do uiszczenia opłaty za czesne. W przypadku 
rezygnacji w trakcie trwania roku szkolnego opłata ta 

nie podlega zwrotowi.

Gdzie mogę znaleźć status i regulamin  Akademii?

Status naszej placówki oraz inne ważne dokumenty 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:

PRZEJDŹ DO STRONY

www.akademiapolska.uk/dokumenty


DLACZEGO 
WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO 

AKADEMII POLSKIEJ?

•
TROSKA O ZNAJOMOŚĆ 

JĘZYKA POLSKIEGO
•

POLONIJNE ŚRODOWISKO 
RÓWIEŚNICZE

•
ZAWIERANIE 

NOWYCH PRZYJAŹNI
•

DOŚWIADCZANIE “ŻYWEGO” JĘZYKA
W KONTAKCIE Z KOLEGAMI

•
ROZWIJANIE 

DWUJĘZYCZNOŚCI
•

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
DO KAŻDEGO UCZNIA

•
MAŁE GRUPY KLASOWE

•
KULTYWOWANIE 

POLSKICH TRADYCJI



ADRES PLACÓWKI

KINGSWAY PRIMARY SCHOOL
Valley Gardens 

Kingsway, Gloucester 
Gloucestershire 

GL2 2AR

DANE KONTAKTOWE

SEKRETARIAT

Otwarty w dni pracy Akademii 
w godzinach 12:45–13:15

Anna Porada
sekretariat@akademiapolska.uk

+44 7402 968310
(dostępny w czwartki w godzinach 

9.30–11.00 oraz 16.00–18.00)

DYREKTOR AKADEMII

Maciej Stanke
dyrektor@akademiapolska.uk

+44 7736 331746


