Statut Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II w Bedford
na rok szkolny 2020/2021
Biuro szkoły:
90-92 Bromham Road, Bedford, MK40 2QH,
(0044) 07840107510,
(0044) 07804047485,
Email:
thepolishschool@gmail.com
szkola.polska.bedford@gmail.com
Strona www:
www.szkolapolskabedford.pl
Dyrektor Szkoły Sobotniej:
Katarzyna Przybyło
Grono Pedagogiczne:
Nauczyciel j. polskiego i historii: mgr Katarzyna Przybyło
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: mgr Małgorzata Janiak
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Bożena Kopeć
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Agnieszka Fojuth
Nauczyciel oddziału przedszkolnego: mgr Lucyna Ratajczyk
Nauczyciel religii, j.polskiego i j. angielskiego: Małgorzata Brady MA(cantab)
MML

I. Postanowienia ogólne
1. Nazwa szkoły: Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Bedford oficjalnie
zarejestrowana jest jako The Polish School in Bedford CIC.
2. Głównym celem Szkoły jest prowadzenie działalności edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych, z której może korzystać cała społeczność, a
w szczególności społeczność polska z Bedford i okolic. Cele te mogą być

osiągnięte poprzez zapewnienie nauczania języka polskiego, kultury, sztuki i
nauk humanistycznych; organizowanie zajęć edukacyjnych wspierających
rozwój dorosłych. Działalność ta ma sprzyjać zachęceniu do udziału w życiu
społecznym i integracji ze społeczeństwem brytyjskim, zachowując
poszanowanie i zrozumienie polskich tradycji i kultury.
3. Szkoła osiąga powyższe cele poprzez prowadzenie następującej
działalności:
• zajęcia edukacyjne i wychowawcze w Polskiej Szkole Sobotniej;
• zajęcia edukacyjne w szkołach angielskich;
• nauczanie dorosłych języka polskiego jako obcego;
• nauczanie dorosłych języka angielskiego;
• organizowanie zajęć dla dorosłych w ramach różnych projektów;
• nauczanie muzyki i gry na instrumentach muzycznych w języku polskim
• terapia logopedyczna
4. Szkoła Polska im. Jana Pawła II zarejestrowana jest w Companies House
jako Community Interest Company (CIC) oraz w Polskiej Macierzy Szkolnej w
Londynie.
5. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest
niniejszy Statut zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Szkoły, Radę
Pedagogiczną i Radę Rodziców podczas Walnego Zebrania.
6. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach
poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
8. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania
zajęć oraz podczas przerw.
9. Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły regulują następujące
dokumenty:
- Regulaminy szkoły (zasady dotyczące korzystania z budynku,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa- Health & Safety, Risk Assessment,
Confidentiality Policy, GDPR/Data Protection Policy, Safeguarding Policy)
- Program nauczania – zgodny z opracowaną przez MEN Podstawą
Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.
- Articles of Association – Statut opracowany przez założycieli spółki
(obejmujący ogólne zasady dotyczące działalności Rady Nadzorczej Szkołysposobu podejmowania decyzji, obowiązków i odpowiedzialności
poszczególnych członków, powoływania i odwoływania członków zarządu,
zwoływania zebrań, zasad głosowania i podejmowania uchwał, ubezpieczenia
oraz majątku stałego szkoły).

10. Siedzibą szkoły jest budynek szkoły angielskiej wybrany przez Radę
Nadzorczą Szkoły.
Szkoła korzysta z pomieszczeń biura pod następującym adresem:
90-92 Bromham Road, Bedford, MK40 2QH
11. Szkoła Polska im. Jana Pawła II jest instytucją niezależną finansowo,
samofinansującą się.
12. Działalność szkoły finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców /
opiekunów. Dodatkowo szkoła pozyskuje środki od organizacji
charytatywnych, sponsorów, instytucji rządowych i pozarządowych. Z imprez
organizowanych przez szkołę oraz prac uczniów, nauczycieli czy rodziców
sprzedawanych na rzecz szkoły.
II Struktura organizacyjna szkoły
1.Szkoła Polska im. Jana Pawła II podlega Radzie Nadzorczej (Board of
Directors) w składzie:
Małgorzata Brady, Monika Frąk, Lucyna Ratajczyk, Iwona Olszewska

2. Rada Rodziców
Zadaniem Rady Rodziców jest:
a) wspieranie szkoły w wychowaniu ojczystym dzieci,
b) uczestnictwo w zebraniach zwoływanych przez Zarząd Szkoły,
c) dyżury w szkole, jeśli istnieje takie zapotrzebowanie
d) pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
3.Rada Pedagogiczna
Nauczyciele muszą posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne. Mogą
mieć ukończoną konkretną specjalizację, bądź być absolwentami studiów
magisterskich o określonym profilu, np. pedagogicznym albo jednym z
nauczanych przedmiotów: język polski, historia, geografia, nauczanie
zintegrowane, muzyka).
Nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, która ma za zadanie:
• omawianie programu nauczania i dostosowywanie go do potrzeb uczniów,
• dobór podręczników szkolnych w oparciu o podstawę programową i
potrzeby uczniów,
• systematyczne wystawianie ocen i prowadzenie dokumentacji szkolnej,
wypisywanie świadectw szkolnych,
• systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dzieci,
• natychmiastowe informowanie Dyrekcji Szkoły w razie napotkania
jakichkolwiek trudności,
• sporządzanie sprawozdań z posiedzenia Rady Pedagogicznej

4. Samorząd Uczniowski- jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem
jest:
• reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły,
• organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
• współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania
całej społeczności szkolnej.
• pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w
porozumieniu z radą pedagogiczną i zarządem szkoły.
• wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki,
tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i
kolegom.
III Podstawowe zasady funkcjonowania szkoły sobotniej
1. Klasa
a) podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest klasa złożona z
uczniów, którzy uczą się przedmiotów określonych planem nauczania.
b) liczba uczniów w klasie nie powinna być większa niż 25.
2. Nauczyciel/wychowawca
a) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
b) W szkole zatrudnia się nauczycieli na podstawie odnawialnej umowy
na jeden rok szkolny.
3. Uczeń
a) Uczniami są osoby zapisane do Szkoły i za które była uiszczona należna
opłata czesnego.
b) Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Ucznia Szkoły
4. Wewnątrzszkolny System Oceniania
a) Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu wartościowanie postępów
i osiągnięć ucznia. Obowiązuje następującą skala ocen:
- z przedmiotów: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie

b) w klasach I – III jest to ocena opisowa z wyszczególnieniem
poszczególnych elementów obserwacji pedagogicznej;
w klasach IV-VIII są to oceny z poszczególnych przedmiotów, a zakresie
języka polskiego obejmują ocenę umiejętności pisania, czytania, słuchania i
mówienia .
5. Rok szkolny w szkole sobotniej
Rok szkolny w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II w Bedford podzielony jest
na trymestry i przebiega równolegle do roku szkolnego w szkole angielskiej.
Rozpoczyna się we wrześniu i kończy w lipcu. Każdy trymestr obejmuje 10
sobotnich sesji.
6. Zajęcia poza terenem szkoły
a) Podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek, uczeń znajduje
się pod opieką nauczyciela i/lub kierownika-organizatora wycieczki.
b) Na udział w wycieczce ucznia, kierownik-organizator musi uzyskać
pisemną zgodę jego rodziców.
c) Wszystkie wycieczki i imprezy tego typu wymagają wypełnienia Karty
Wycieczki.

7. Konsultacje z rodzicami
a) Podczas trwania roku szkolnego, organizowane są spotkania dla rodziców
b) Raz w trymestrze organizowane jest spotkanie rodziców z Radą
Pedagogiczną na temat funkcjonowania szkoły.
IV Środki finansowe szkoły
1. Budżet szkoły opiera się na:
a) Opłatach wnoszonych przez rodziców/ opiekunów w trzech ratach na
początku każdego trymestru. Wysokość czesnego ustala Rada Nadzorcza
Szkoły.
W roku szkolnym 2020/2021 opłaty wynoszą:
- pierwsze dziecko £85 za trymestr
- drugie dziecko zapisane do szkoły £60 za trymestr
- trzecie dziecko zapisane do szkoły £40 za trymestr
- czwarte i kolejne – bez opłaty.
Podstawowa opłata za cały rok szkolny wynosi £255 ( za pierwsze dziecko)
b) Środkach zdobytych przez szkołę od indywidualnych sponsorów,
organizacji charytatywnych oraz imprez okolicznościowych organizowanych
przez szkołę.
c) Środkach zdobytych przez szkołę od instytucji rządowych i pozarządowych.

V Prawa i obowiązki ucznia
Każdy uczeń naszej Szkoły ma prawo do:
- zdobywania wiedzy
- poszanowania jego godności osobistej
- posiadania własnej opinii
- traktowania jego osoby i jego zdania poważnie
- bycia częścią społeczności klasowej i szkolnej
- brania udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na równi z
innymi uczniami
- realizowania swoich zainteresowań i pasji
- informowania go o jego postępach w nauce i oceny jego
zachowania
- samooceny
- wysłuchania jego wersji wydarzeń w sytuacji konfliktowej
- sprawiedliwej oceny
- poprawienia oceny, jeśli wyraża takie życzenie
- otrzymania niezbędnej pomocy, jeśli znajdzie się w trudnej
sytuacji i zgłosi taką potrzebę któremukolwiek z nauczycieli
Każdy Uczeń Szkoły Polskiej ma obowiązek:
- regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia
- przygotowywać się do każdej lekcji i brać w niej czynny udział
- przynosić potrzebne przybory szkolne, zeszyty i podręczniki
- rzetelnie uczyć się i umożliwiać naukę innym
- śledzić instrukcje nauczyciela w czasie lekcji i na przerwach
- nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć (nie
używać telefonów komórkowych, ani innych sprzętów
rozpraszających uwagę własną i kolegów)
- szanować innych, w tym nie tylko kolegów z własnej klasy, ale i
pozostałych uczniów Szkoły, jak również wszystkich jej
pracowników i Rodziców
- dbać o czystość wokół siebie (w klasie szkolnej, na korytarzu, w
toalecie, na boisku szkolnym)
- dbać o bezpieczeństwo własne i innych poprzez przestrzeganie
przepisów i rzetelne stosowanie się do poleceń nauczycieli
- być koleżeńskim i uczynnym, chętnie pomagać innym
- używać zwrotów grzecznościowych takich, jak „proszę,
przepraszam, dziękuję”, zachowywać się kulturalnie w każdej
sytuacji i godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz
- być uczciwym w każdej sprawie, czy to związanej ze Szkołą i
nauką czy też z życiem prywatnym, poza murami Szkoły

VI Postanowienia końcowe
1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest
niniejszy statut zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Szkoły podczas
zebrania.
2. Propozycje nowego statutu oraz poprawki obowiązującego mogą być
wnoszone podczas zebrania Rady Nadzorczej Szkoły w każdą rocznicę daty
zatwierdzenia tego statutu.
3. Nowy Statut jest zatwierdzany na zebraniu zwykłą większością głosów w
trakcie tajnego głosowania.
4. Niniejszy Statut Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II w Bedford został
zatwierdzony na Zebraniu Rady Nadzorczej dnia 17.08.2020 i automatycznie
wszedł w życie.

