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Podstawowe informacje o szkole
1. Siedzibą Polskiej Szkoły jest angielska szkoła Downside Primary School przy ulicy Chaul End
Lane w Luton, LU4 8EZ – na przeciwko centrum handlowego Hatters Way Retail (Pizza Hut or
Next)
2. Parkowanie na terenie szkoły udostępnione jest tylko dla nauczycieli. Rodzice proszeni są o
niewjeżdżanie samochodami na teren parkingu szkoły Downside.
3.

Plan dnia szkolnego:
09:55 wejście uczniów z boiska szkolnego do budynku pod opieka wychowawcy klasy
10:00 apel szkolny na sali gimnastycznej
10:20 lekcja 1
11:00 lekcja 2
11:40 przerwa (20 minut)
12:00 lekcja 3
13:00 odbiór uczniów przez rodziców z boiska szkolnego
12:30-13:20 zajęcia sportowe w ramach programu szkoły

4. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, rodzice i uczniowie czekają na otwarcie
budynku szkolnego na boisku szkolnym. Do szkoły uczniowie wchodzą tylko pod opieką
wychowawcy klasy, bez rodziców. Na koniec dnia rodzice punktualnie odbierają uczniów ze
swoich klas. W razie nieprzewidzianego opóźnienia w odebraniu ucznia, rodzice są zobligowani
skontaktować się telefonicznie z administracją szkoły. Dziecko należy odebrać z recepcji
szkolnej.
5. Wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły są członkami Kola Przyjaciół Polskiej
Szkoły. Rodzice reprezentowani są przez Radę Rodziców. Prosimy o zgłaszanie swojego
zainteresowania do administracji szkoły.
6. Szkoła operuje system dyżurów rodziców, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
podczas przerw oraz utrzymania porządku w szkole. Kalendarz dyżurów prowadzi administracja
szkoły.
7. Rodzice zobowiązani są do:
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zgłaszania zmian adresu zamieszkania, email oraz telefonów w administracji szkoły
podpisania rzeczy dziecka tj. kurtek, lunch box imieniem i nazwiskiem dziecka w celu
identyfikacji przy znalezieniu.




informowania nauczyciela lub administracji o nieobecności dziecka
poinformowanie administracje szkoły o rezygnacji z uczęszczania do szkoły
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8. Koszulkę szkolną nowy uczeń dostaje za darmo, każdą następną należy zamówić i opłacić w
administracji szkoły.
9. Zgodnie z regulaminem zdrowia i bezpieczeństwa, dzieci, które miały biegunkę lub temperaturę
w ostatnich odpowiednio: 48 i 24 godzinach, NIE MOGĄ uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
10. Co roku odbywa się zebranie rodziców z kierownictwem, gdzie przedstawiana jest strategia
szkoły oraz zasady finansowania. Zapraszamy wszystkich rodziców do wspólnego spotkania.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pięć Zasad Bezpieczeństwa
Uczymy dzieci o pięciu zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w Polskiej Szkole w
Luton i Dunstable
1. Idź alejką dla pieszych do i ze szkoły.
2. Baw się, biegaj i graj tylko w miejscach wyznaczonych na boisku
3. Chodź uważnie i nie biegaj po korytarzach i w klasach
4. Korzystaj z wyposażenia szkolnego zgodnie z przeznaczeniem i szanuj mienie
5. Miej oczy otwarte, uważaj, przewiduj, pomagaj innym, szczególnie młodszym
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie informacje są umieszczone na naszej stronie internetowej,
prosimy o regularne jej sprawdzanie.
Bardzo dziękujemy za współpracę ze szkołą !!!!!
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