
  

REGULAMIN 

Szkółka Polonijna w Alanyi jest projektem Polskiego Stowarzyszenia Kultury i Przyjaźni w 

Alanyi. Szkółka funkcjonuje na zasadach organizacji charytatywnej. Głównym założeniem 

Szkółki Polonijnej jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w 

Alanyi i jej okolicach poprzez edukację w zakresie języka polskiego, literatury i elementów 

wiedzy o Polsce. Nauka w Szkółce Polonijnej jest bezpłatna.  

I. CELE SZKÓŁKI: 

1.1. krzewienie kultury polskiej i przekazanie polskich tradycji dzieciom pochodzenia 
polskiego przebywającym na terenie Turcji; 

1.2. rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się 
poprawną polszczyzną; 

1.3 rozwijanie ogólnej wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski; 

1.4. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i 
możliwościami rozwojowymi. 

II. NABÓR DO SZKÓŁKI: 

2.1. Uczęszczanie do Szkółki Polonijnej jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do 

pełnej edukacji szkolnej. 

2.2.Zapisanie dziecka do Szkółki związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w 

niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem 

niniejszego Regulaminu. 

2.3. Zapisanie dziecka do Szkółki równoważne jest ze zgodą na zamieszczanie zdjęć dzieci na 

stronie internetowej oraz portalach internetowych należących do Polskiego Stowarzyszenia 

Kultury i Przyjaźni w Alanyi. 

III. ORGANIZACJA PRACY: 
 

3.1. Podstawową formą pracy Szkółki są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. Decyzją ORPEG rok szkolny zaczyna się we wrześniu i kończy w maju. 

3.2. Zajęcia odbywają się od środy do niedzieli ( * jest to termin umowny, pod warunkiem 

zachowania z rzędu dwóch dni wolnych dla nauczyciela)  

3.3. Lekcja trwa 45 minut (godzina dydaktyczna). W uzasadnionych przypadkach lekcja może 

trwać od 30 do 90 minut, z zachowaniem ogólnego wymiaru czasu pracy przeznaczonego na 

te zajęcia. Maksymalny czas pracy nauczyciela w ciągu jednego dnia to 8 godzin 

dydaktycznych.  



3.4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach 0-III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, dostosowując je do możliwości psychomotorycznych 

zespołu uczniów, zachowując jednocześnie ogólny wymiar czasu przeznaczonego na zajęcia. 

3.5. Do szkółki uczęszczają dzieci w wieku od lat 5 do 18, które uczą się w następujących 

klasach: 

 - oddział „0” (zanim zostaniesz pierwszakiem – zajęcia przygotowujące do 

rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej); warunek powstania grupy to minimum 3 uczniów – 

wiek 5 lat  

 - nauczanie zintegrowane (klasy I-III); * klasę I rozpoczynają uczniowie którzy 

jednocześnie podejmują naukę w klasie I w szkole tureckiej – wiek 6 lat 

 - szkoła podstawowa (klasy IV-VIII); gimnazjum * (do momentu wygaszenia w 

polskim systemie)  

 - liceum (I-IV). 

3.6. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program dla szkół polskich poza granicami kraju. 

3.7. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za jakość i 

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

3.8. Zajęcia, które z przyczyn zdrowotnych lub innych (rodzinnych, okolicznościowych, 

szkolnych, wyjazdowych itp.) zostaną odwołane NIE BĘDĄ odrabiane.  

IV. RODZICE: 

4.1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Szkółki 

Polonijnej wchodzą w skład Rady Rodziców. 

4.2.  Rodzice zobowiązani są do: 

 a) punktualnego  przyprowadzania i odbioru uczniów zgodnie z planem zajęć 

lekcyjnych przewidzianych dla każdego oddziału; w trakcie zajęć rodzice nie mogą 

przebywać w pomieszczeniach stowarzyszenia 

 b) systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce i pomagania w odrabianiu 

zadań domowych; 

 c) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania 

dziecka ze Szkółki; 

 d) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych, 

akcji charytatywnych itp. 

e) zapoznawania się z podawanymi komunikatami i szkolnymi informacjami na 

bieżąco. Są one zamieszczane w Internecie na stronie szkolnej, na Facebooku, rozdawane są 

w formie papierowej lub wysyłane przez nauczyciela. 



V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA:  

5.1 Uczeń ma prawo do: 

a) właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia; 

b) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

d) obiektywnej i jawnej oceny za postępy w nauce; 

e) pomocy w przypadku trudności w nauce. 

5.2. Uczeń ma obowiązek: 

a)  punktualnego przychodzenia na zajęcia; 

b) przynoszenia podręczników i przyborów szkolnych na zajęcia; 

c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu 

Szkółki (akademie i uroczystości szkolne); 

d) wykonania pracy zadanej w klasie i pracy domowej; 

e) porozumiewania się w języku polskim podczas pobytu w Szkółce, w zakresie 

posiadanych umiejętności; 

f) odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porządek w Szkółce. 

VI. PODRĘCZNIKI: 

6.1. Każda klasa ma indywidualny program nauczania oraz odpowiednie podręczniki. 

6.2. Podręczniki, ćwiczenia, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne są własnością Biblioteki 

przy Polskim Stowarzyszeniu Kultury i Przyjaźni w Alanyi. 

6.3. W ramach swojej działalności Biblioteka przekazuje podręczniki dzieciom których 

rodzice są członkami Polskiego Stowarzyszenia Kultury i Przyjaźni w Alanyi. 

6.4. W przypadku gdy rodzic dziecka jest sympatykiem, osobą nie będącą członkiem 

stowarzyszenia, podręczniki zostaną wypożyczone na czas trwania lekcji. Uczeń nie może 

zabierać podręczników do domu oraz dokonywać zapisów w książkach/ćwiczeniach. Rodzic 

na własny koszt zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w karty pracy wskazane przez 

nauczyciela (dotyczy uczniów klas 0-III) lub zakupu poręczników za pośrednictwem 

stowarzyszenia. 

6.5. Wypożyczanie książek z księgozbioru odbywa się na zasadach ustalonych w regulaminie 

Biblioteki.  

 

 



Oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu Szkółki Polonijnej 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem ucznia (uczniów)................................................. 

…………………………………………………………………………………………………...

i zapoznałam/em się z Regulaminem Szkółki Polonijnej przy Polskim Stowarzyszeniu 

Kultury i Przyjaźni w Alanyi oraz zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania. 

Zobowiązuję się do informowania o każdej planowanej nieobecności dziecka (dzieci). 

Zobowiązuję się do zapoznania z treścią regulaminu Szkółki Polonijnej moje dziecko (dzieci), 

które będą uczęszczać do wyżej wymienionej placówki. 

………………………………….       …………………………………. 
(data)         (podpis) 

 

 

 

 

 


