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Drodzy Rodzice / Opiekunowie

W bieżącym roku szkolnym program nauczania przedstawia się następująco:
w zerówce: zajęcia dydaktyczne, zajęcia ogólnorozwojowe
w klasach 1-3: edukacja polonistyczna z elementami wiedzy o Polsce
w klasach 4-8: język polski, historia, geografia, wiedza o kulturze polskiej
Obowiązująca podstawa programowa:
Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się poza granicami Polski stworzona przez zespół
ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w 2010 roku (z późniejszymi modyfikacjami).

W skład Grona Pedagogicznego wchodzą:

Maria Szczepańska
Natasza Grudniewska
Alicja Lenart
Krystyna Idzikowska
Kamil Skrzypiński

dyrektor szkoły, wychowawca kl. 5 i 6
wicedyrektor, wychowawca kl. 4, nauczyciel języka polskiego
i wiedzy o Polsce
wychowawca kl. 2 i kl. 3
wychowawca zerówki i kl. 1
wychowawca grupy licealnej, nauczyciel wiedzy o Polsce w kl. 5 i 6
oraz liceum

Opłata w bieżącym roku szkolnym za sobotę wynosi 13 euro I dziecko, 10 euro II dziecko, III dziecko i
kolejne w rodzinie jest zwolnione z opłaty.
Wysokość rat oraz terminy płatności:
RATA I
RATA II
RATA III
RATA IV
RATA V
RATA VI
(14-09-2019) (26-10-2019) (14-12-2019) (08-02-2020) (28-03-2020) (30-05-2020)
€78
€78
€78
€78
€52
1 dziecko €78
€138
€138
€138
€138
€138
€92
2 dzieci
Wpłaty prosimy dokonywać na nasze szkolne konto bankowe przez internet.
BIC:
IPBSIE2D
IBAN:
IE19IPBS99063822159960
Alternatywnie wpłaty gotówkowe będą przyjmowane od godziny 13:45
na terenie szkoły w terminach wyznaczonych powyżej.
Prosimy również o dokonanie raz na semestr opłaty w wysokości 10 euro od
dziecka na pokrycie kosztów materiałów edukacyjnych oraz 10 euro od dziecka
na całoroczne ubezpieczenie (płatne jednorazowo na początku roku szkolnego).
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w soboty (według naszego kalendarza) od
godziny 9:00 do 14:05.
Harmonogram i rodzaj zajęć dodatkowych zostanie ustalony w zależności od
ilości zainteresowanych dzieci.
Prosimy o wyposażenie dzieci w: drugie śniadanie, ołówek, kredki, gumkę,
temperówkę, linijkę, długopis oraz bezpieczne nożyczki.
Dodatkowo prosimy o regularne odwiedzanie szkolnego profilu na Facebooku,
gdyż zamieszczamy na nich ważne informacje oraz aktualne wydarzenia z życia naszej
szkoły.
Zarząd Stowarzyszenia, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców
Polskiej Społecznej Szkoły w Carlow

