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WITAMY W POLSKIEJ SZKOLE!
ROK SZKOLNY 2019/20
INFORMACJE OGÓLNE W “PIGUŁCE” na ROK SZKOLNY 2019/2020
Stowarzyszenie Polska Szkoła Haga
Szkoła jest zrzeszona w Forum Szkół Polskich w Holandii. Naszą ideą jest pielęgnowanie
języka polskiego i polskiej kultury wśród dzieci mieszkających w Hadze i okolicach. Nauka w
naszej Szkole nie jest obowiązkowa, to zajęcia uzupełniające dla polonijnych uczniów, którzy
obowiązek szkolny realizują w innych placówkach.
Nasza Szkoła jest szkołą społeczną i zarówno Kadra nauczycielska jak i Zarząd Szkoły to
wolontariusze.
Program nauczania budowany jest w oparciu o Podstawę Programową dla uczniów
Polonijnych za Granicą i propaguje naukę języka polskiego z elementami historii i geografii
Polski poprzez zabawę i z wykorzystaniem gier edukacyjnych.
Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2019/20
opracowano na podstawie następujących dokumentów:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z
późniejszymi zmianami).
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 1966 r.
3. Konwencja Praw Dziecka ONZ z dnia 20.11.1989 r.
4. Wytyczne Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Polska Szkoła funkcjonuje według harmonogramu przedstawionego na początku roku
szkolnego i umieszczonego na stronie internetowej Szkoły:
http://www.szkolahaga.nl
W ciągu roku szkolnego odbywa się 20 zajęć dydaktycznych, średnio dwa razy w miesiącu,
w soboty w godzinach 10.00 – 13.00
(najmłodsza grupa- zabawowa ma zajecia w godzinach: 10.00 – 12.30).
Zajęcia dla najmłodszych wraz z rodzicami odbywają się średnio raz w miesiącu (grafik
ustalany jest na początku roku) i trwają dwie godziny zegarowe wraz z przerwą na
przekąskę.
Zajęcia odbywają się w budynku szkoły holenderskiej:
Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Withuysstraat 2
2523GW Den Haag
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W naszej Szkole nauka odbywa się w czterech grupach wiekowych.
Grupa „Zabawowa”
poznajemy polskie bajki i wierszyki, uczymy się prostych piosenek, wyrażamy emocje za
pomocą słów, gestów i ruchu, poznajemy podstawowe zwroty grzecznościowe, nazywamy
części ciała, dni tygodnia, rozpoznajemy pory roku, liczymy do dziesięciu, wykonujemy
proste prace plastyczne, a przede wszystkim doskonale się bawimy z rówieśnikami.
Grupa „Literkowa”
poznajemy litery alfabetu, tworzymy wyrazy i proste zdania, inscenizujemy opowiadania i
bajki dla dzieci, śpiewamy i tańczymy, rozwijamy sprawności grafomotoryczne, tworząc
różnorodne prace plastyczne, uczymy się języka polskiego poprzez zabawę i z
wykorzystaniem gier edukacyjnych.
Grupa „Książkowa” - klasa I
mówimy i piszemy po polsku oraz czytamy proste teksty; uczymy się polskich znaków
alfabetu, ćwiczymy prawidłową pisownię i wymowę, poznajemy opowiadania i wiersze z
klasyki literatury dziecięcej, rozwijamy słownictwo dotyczące życia codziennego, np.
rodziny, przyrody, sportu, świąt i tradycji, środków transportu, zakupów itp.
Grupa „Encyklopedyczna” – klasa II
sprawnie mówimy i piszemy po polsku, czytamy i opowiadamy dłuższe teksty z klasyki
literatury dziecięcej, rozszerzamy słownictwo dotyczące różnych dziedzin życia,
poznajemy podstawy polskiej gramatyki i ortografii, uczymy się interakcji w codziennych
sytuacjach komunikacyjnych.
Prowadzimy również raz w miesiącu spotkania grupy Maluszków, gdzie dzieci od 2 r.ż.
wraz z opiekunem poprzez zabawę uczą się języka polskiego.
DOBRZE WIEDZIEĆ:
1. Aktualne informacje o szkolnych wydarzeniach, regulamin i plan zajęć jest dostępny na
naszej stronie internetowej.
2. Posiadamy profil na Facebook, gdzie dzielimy się bieżącymi informacjami z życia naszej
Szkoły. Zachęcamy wszystkich Rodziców i Uczniów do dodawania wpisów.
3. Wizją Szkoły jest inspirowanie naszych uczniów do poznawania i pielęgnowania języka
polskiego, polskich tradycji i wartości kulturowych, a także wspieranie rodziców w ich
wychowywaniu w duchu wielokulturowej integracji.
4. Cele dydaktyczne, skupione na doskonaleniu języka polskiego w mowie i piśmie,
zawierają elementy z zakresu literatury, historii i geografii Polski oraz dostosowane są
do wieku i możliwości dzieci w poszczególnych grupach.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE I ZŁOTE ZASADY DLA UCZNIÓW I
RODZICÓW POLSKIEJ SZKOŁY W HADZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pamiętajmy! Do klas wchodzimy zawsze razem z nauczycielem.
Do szkoły zabieramy ZDROWE drugie śniadanie (przekąska: owoc, warzywo,
kanapka) oraz coś do picia.
Przerwa śniadaniowa trwa około 15 minut.
Do toalety dzieci wychodzą pojedyńczo, zawsze wcześniej informując
mauczycielkę. Prosimy poinformować o tym dzieci.
Prosimy, aby kurtki dzieci były pozostawiane w szkole. Podczas zajęć dzieci mogą
bawić się na zewnątrz. Nie ma konieczności zmiany obuwia.
Nie spóźniajmy się, prosimy o punktualne przywożenie dzieci.
Nasza Szkoła jest już otwarta od 9:45.
W związku z zasadami bezpieczeństwa Szkoła jest w czasie zajęć zamykana. Drzwi
są otwarte do 10:15 a następnie od 12:25.
Parking przy szkole jest gratis.
Książki i ćwiczenia dla dzieci ze straszych grup są własnością Szkoły i nie ma
możliwości zabierania ich do domu.
Podczas zajęć rodzice mogą korzystać z pokoju nauczycielskiego; Szkoła zapewnia
kawę i herbatę.
Pamiętajmy, w szkole jesteśmy gośćmi i musimy szanować sprzęt, zabawki,
podręczniki oraz siebie nawzajem.
Na terenie szkoły panuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
Na każdych zajęciach sprawdzana jest lista obecności uczniów.
W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności
(braku kontaktu ze Szkołą) uczeń/nnica zostaje skreślony/a z listy.
Odbiór dzieci z klasy tylko w obecności rodzica.
Podczas zajęć ubrania dzieci mogą się pobrudzić, prosimy brać to pod uwagę.
Rodzice każdego z uczniów są zobowiązani raz w roku szkolnym w ciągu
zajęć do pełnienia roli Dyżurnego Szkoły zgodnie z ustalonym
harmonogramem dyżurów.
W każdej grupie będą odbywać się dyżury Rodziców. Szczegółowe informacje będą
udzielane przez nauczycieli odpowiednich grup.
Każdy uczeń/uczennica powinien/powinna samodzielnie korzystać z toalety i
pamiętać o umyciu rąk.
Podręczniki w starszych grupach są własnością Szkoły i nie ma możliwości
zabierania książek do domu.
Corocznie wybieramy Radę Rodziców – podczas pierwszego zebrania rodziców,
w czasie pierwszego spotkania w Szkole.

PONADTO:
1. Wszelkie zmiany danych osobowych (adres, e-mail, telefon) prosimy
NIEZWŁOCZNIE aktualizować na formularzu kontaktowym znajdującym się stronie:
http://www.szkolahaga.nl
2. Lekcje próbne odbywają się tylko na początku semestru.
3. Nieobecności
prosimy
zgłaszać
mailowo
na
adres:
org.polskaszkola@gmail.com
4. Trzykrotna nieobecność pod rząd i brak kontaktu ze Szkołą skutkuje skreśleniem
dziecka z listy uczniów.
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5. Opłaty za Szkołę muszą być uiszczone do końcu września.
6. W roku szkolnym 2019/2020 składka roczna wynosi 160 EUR za pierwsze dziecko
oraz 140 EUR za każde następne dziecko.
7. Rezygnacje z pełnym zwrotem kosztów dzieci już zapisanych są możliwe TYLKO DO
KOŃCA WRZEŚNIA (według regulaminu).
8. Konto Szkoły to: Stichting Poolse School DEN HAAG
IBAN: NL21INGB0004377737 w tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko
dziecka

SERDECZNIE WITAMY I ŻYCZYMY OBFITEGO W SUKCESY ROKU SZKOLNEGO!
ZARZĄD I GRONO PEDAGOGICZNE
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