POLSKA SZKOŁA IM.ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI
FOREST GATE - ILFORD
2 Ashgrove Road, Goodmayes,
Ilford, Essex IG3 9XE

REGULAMIN RODZICA
Regulamin Rodzica spełnia funkcję dokumentu informującego i jest pisemną umową pomiędzy Zarządem Szkoły i rodzicami
dziecka. Ma on za zadanie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły, jako instytucji.
Rodzic zapisując dziecko do szkoły zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w tym dokumencie i potwierdza to swoim
podpisem.

Rodzic ma prawo:




Wymagać, żeby członkowie Zarządu i Grono Pedagogiczne wypełniali swoje obowiązki.
Wypowiadać w kulturalny sposób swoją opinię na temat działania szkoły, a propozycje i zastrzeżenia zgłaszać do
członków Zarządu lub Dyrektora.
Wysuwać postulaty i poddawać je głosowaniu na Zebraniu Walnym lub na innych zwołanych zebraniach.

Rodzic zobowiązuje się:


Zapoznać się ze wszystkimi dokumentami pakietu rejestracyjnego oraz oddać wypełniony i podpisany Formularz
Rejestracyjny, Regulamin Ucznia i Regulamin Rodzica.



Dziecko nie zostanie zarejestrowane i nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia, jeżeli wszystkie dokumenty rejestracyjne
nie zostaną złożone w wyznaczonym terminie.



Poinformować o zmianach w danych personalnych dziecka np. adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego do
rodzica/ opiekuna lub adresu mailowego. W przypadku zmiany numeru telefonu i nie poinformowania szkoły,
Zarząd/Dyrekcja maja prawo do podjęcia decyzji zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie dziecka bez kontaktu z
rodzicem.



Uiścić płatności za szkołę w terminie wyznaczonym w Biuletynie Informacyjnym.
(Nieuiszczenie opłaty w terminie pociągnie za sobą karę pieniężną w wysokości £20 oraz może spowodować
zawieszenie lub wypisanie dziecka ze szkoły).



Zapisać się i wypełnić dyżury szkolne według opcji wymienionych w Biuletynie Informacyjnym oraz wspierać imprezy
szkolne wkładem w formie wyznaczonej przez koordynatorów o wartości min £15. Jeżeli rodzic nie jest w stanie
wypełniać dyżurów ze względu na pracę lub inne okoliczności, to jest zobowiązany do natychmiastowego
poinformowania koordynatora dyżurów o zmianach i do zorganizowania zastępstwa. Może to być inny członek rodziny,
znajomy lub starsze rodzeństwo (po ukończeniu 18 roku życia).



Nie zajmować miejsc parkingowych pod szkołą, które są przeznaczone dla osób pracujących w szkole.



Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Zarząd Szkoły i Nauczycieli.



Stosować się do Statutu Szkoły i uszanować inne obowiązujące w szkole zasady.



Nie używać wulgarnego słownictwa na terenie szkoły oraz obraźliwie odnosić się do nauczycieli lub
członków Zarządu poza szkołą.



Regularnego zapoznawania się z treścią email lub listów wysyłanych przez szkołę.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rodzica i zobowiązuję się jak najlepiej wypełniać moje obowiązki

…………………………………………….
Data

……………………………………………………………. …………………………………………………
imię i nazwisko ucznia
imię i nazwisko rodzica

