
 

 

REGULAMIN NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nauka języka polskiego odbywa się w formie spotkań z native speaker’em, w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej „Dzieńdoberek”. 

2. Nauka języka polskiego skierowana jest dla dzieci i młodzieży od 10 do 15 roku życia. 

3. Warunkiem przyjęcia do grupy jest opanowana umiejętność czytania i pisania przez dziecko. 

4. Na naukę języka polskiego obowiązują zapisy. Przyjęcie dziecka, następuję na podstawie 

przedłożenia przez Rodzica lub Opiekuna prawnego dokumentacji  tj. „Karta dziecka”. 

5. Program zajęć z języka polskiego, jest realizowany w oparciu o zaplanowany przez lektora 

poziom nauczania dostosowany do poziomu zaawansowania grupy. 

6. Każdy dziecko przebywające na zajęciach zobowiązane do przestrzegania regulaminu. 

§ 2. CELE I ZADANIA  

1. Zapewnienie dzieciom przybyłym z Ukrainy (w wieku 10 -15  lat) zorganizowanych lekcji  

z języka polskiego, prowadzonych przez native speaker’a. 

2. Stworzenie warunków dla dzieci do nauki języka polskiego. 

3. Dbanie o poprawne relacje między dziećmi. Pomoc w nabywaniu umiejętności 

komunikacyjnych, nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

4. Lekcje prowadzone są w formach: 

 zajęć wg zainteresowań dzieci; 

 zajęć utrwalających wiedzę; 

 gier i zabaw rozwijających. 

. 

§ 3. ORGANIZACJA PRACY  

1. Lekcje języka polskiego odbywają się przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie, w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej „Dzieńdoberek”.  

2. Liczba dzieci w jednej grupie językowej liczy maksymalnie 10 osób. 

3. Szczegółowy harmonogram spotkań, zawierający daty i godziny, zostanie przesłany przez 

koordynatora, na adres mailowy rodzica/ opiekuna dziecka. 

4. Lekcje odbywają się w dni powszednie, o ile nie są to dni świąteczne (ustawowo przyjęte święta 

państwowe). 

5. W ramach lekcji, dzieci mają zapewnione pomoce dydaktyczne, podręczniki, długopisy i inne 

niezbędne do nauki warunki. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbioru 

dziecka osobiście lub przez osoby upoważnione. W przypadku nagłego zdarzenia 

powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic (opiekun prawny) powinien zawiadomić o 

tym fakcie nauczyciela. Trzykrotne nieprzestrzeganie punktualności, może skutkować 

wypisaniem dziecka z zajęć. 

7. Zapisy na lekcje z języka polskiego, są prowadzone na podstawie „Karty Dziecka”, wypełnionej 

przez rodziców/opiekunów prawnych, kierowanej do koordynatora (Kamila Michałko 

508 114 038, mail pomoc@synergiaszczecin.pl) 

8. Zawarte w Kartach informacje, stanowią podstawę przyjęcia dziecka oraz służą zapewnieniu 

mu bezpieczeństwa. Kwalifikacji i przyjmowania dziecka dokonuje koordynator. 
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9. Na zajęcia może uczęszczać dziecko wyłącznie bez objawów chorobowych typu choroby 

zakaźne, choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

10. Dzieci mogą być przyprowadzane na zajęcia i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących choroby zakaźne, infekcję dróg oddechowych itp. 

11.  Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia dziecka mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadomi 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z zajęć.  

12.  W przypadku zachowań destrukcyjnych, autoagresywnych, agresywnych dziecka, istnieje 

możliwość wypowiedzenia uczestnictwa w zajęciach z języka polskiego. 

13.  Nauka języka polskiego odbywać się będzie do 30.06.2022 r., z możliwością zmiany, o czym 

rodzice/ opiekunowie dziecka zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛЬСЬКІ ПРАВИЛА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДИ 

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Вивчення польської мови відбувається у формі зустрічей з носієм мови у приватній початковій 

школі «Dzieńdoberek». 

2. Вивчення польської мови розраховане на дітей та підлітків від 10 до 15 років. 

3. Умовою вступу до групи є володіння дитиною читанням і письмом. 

4. Для вивчення польської мови необхідна реєстрація. Усиновлення дитини здійснюється на 

підставі подання батьками або опікуном документів, тобто «Дитячої картки». 

5. Програма занять польською мовою здійснюється на основі запланованого викладачем рівня 

викладання, адаптованого до рівня просування групи. 

6. Кожна дитина під час занять зобов’язана дотримуватися регламенту. 

 

§ 2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 

 

1. Забезпечення дітей з України (10-15 років) організованими заняттями польською мовою, яку 

проводить носій мови. 

2. Створення умов для вивчення дітьми польської мови. 

3. Турбота про правильні стосунки між дітьми. Допомога в набутті комунікативних навичок, 

налагодженні правильних стосунків з однолітками. 

4. Уроки проводяться в таких формах: 

• діяльність за інтересами дітей; 

• оздоровчі заходи; 

• розвиваючі ігри та заняття. 

 

§ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

1. Уроки польської мови відбуваються за адресою вул. Żubrów 3, у Щецині, у приватній початковій 

школі «Dzieńdoberek». 

2. Кількість дітей в одній мовній групі не може перевищувати 10. 

3. Детальний розклад зустрічей, включно з датами та часом, буде надіслано координатором на 

електронну адресу батьків/опікуна дитини. 

4. Уроки проводяться в будні, якщо немає державних свят (законодавчо встановлених святкових 

днів). 

5. У рамках уроку діти забезпечуються засобами навчання, підручниками, ручками та іншими 

необхідними умовами навчання. 

6. Батьки (законні опікуни) зобов’язані своєчасно привозити та забирати дитину особисто або 

уповноваженими особами. У разі раптової події, яка спричинила затримку забору дитини, батько 

(законний опікун) повинен повідомити про це вчителя. Недотримання пунктуальності тричі може 

призвести до виписки дитини з занять. 

7. Реєстрація на уроки польської мови здійснюється на підставі «Картки дитини», заповненої 

батьками/опікунами, на адресу координатора (Kamila Michałko 508 114 038, e-mail 

pomoc@synergiaszczecin.pl) 

8. Інформація, що міститься в Картках, є підставою для прийому дитини та забезпечення її 

безпеки. Кваліфікацію та прийом дитини проводить координатор. 



 

9. Дитина може відвідувати заняття лише без будь-яких симптомів захворювання, таких як 

інфекційні захворювання, захворювання, що свідчать про інфекцію дихальних шляхів, а також 

коли домогосподарство не перебуває на карантині або в ізоляції вдома. 

10. Дітей можуть приводити на заняття та забирати опікуни без будь-яких симптомів, що свідчать 

про інфекційні захворювання, інфекції дихальних шляхів тощо. 

11. Якщо вчитель помітить у учня дитину, яка може свідчити про інфекцію дихальних шляхів, 

зокрема, лихоманку, кашель, він негайно повідомить батьків/опікунів про необхідність забрати 

дитину з занять. 

12. У разі деструктивної, аутоагресивної, агресивної поведінки дитини можливе припинення 

участі в заняттях з польської мови. 

13. Вивчення польської мови триватиме до 30 червня 2022 року з можливістю зміни, про що 

батьки/опікуни дитини будуть повідомлені заздалегідь. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


