STATUT
I
REGULAMIN
AKADEMII JĘZYKA POLSKIEGO
przy
EDUKACYJNYM CENTRUM
POLONIJNYM

Akademia Języka Polskiego (zwana dalej Akademią)
jest projektem
Stowarzyszenia ECP-Edukacyjne Centrum Polonijne. Jest ona niedochodową
placówką oświatową i społeczno - wychowawczą. Głównym założeniem
Akademii jest umacnianie i poszerzanie świadomości narodowej młodych
Polaków oraz Europejczyków polskiego pochodzenia poprzez naukę języka,
historii i kultury Polski.
Ilekroć w statucie jest mowa o: szkole bez bliższego określenia - rozumie się
przez to Akademię Języka Polskiego.
Akademia Języka Polskiego powstała w grudniu 2014 roku, rozpoczynając
swoją działalność z 18 uczniami.
Akademia Języka Polskiego oferuje swoje usługi w dwóch oddziałach: w
Edynburgu i w Dalkeith.
Podstawowym dokumentem regulującym działalność szkoły jest “Statut i
Regulamin Akademii Języka Polskiego przy Edukacyjnym Centrum
Polonijnym”. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, Dyrekcja,
nauczyciele oraz inni pracownicy Akademii tworzą społeczność szkolną.
Uczniowie i nauczyciele są przyjmowani do szkoły bez względu na wyznanie,
poglądy polityczne lub obywatelstwo o ile zobowiązują się do wypełniania
obowiązków nałożonych przez szkołę, brania czynnego udziału w pracach
szkoły, popierania jej celów, przestrzegania Regulaminu Akademii.
Rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach
wychowania i kształcenia uczniów. Formy współdziałania w szczególności
winny uwzględniać prawa rodziców i opiekunów do:
 Znajomości Statutu Akademii
 Znajomości zamierzeń dydaktyczno –wychowawczych Akademii.
 Wymiany informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych, chorób i
niedyspozycji.
 Uzyskiwanie porad i konsultacji.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ustnie uczniów
oraz rodziców (opiekunów prawnych) o :

 wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania ,
 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Do swojej działalności dydaktyczno-pedagogicznej wykorzystujemy
podręczniki autorstwa Pani Małgorzaty Pawlusiewicz przygotowane specjalnie
dla dzieci polonijnych. Poprzez to realizujemy cele zawarte w Podstawie
Programowej Dla Uczniów Polskich Uczących się za Granicą.
Placówka nasza nie ogranicza się tylko do prowadzenia działalności
dydaktycznej, uczniowie mają również okazję do poznania Polski oraz jej
kultury i tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne wplecione w zajęcia
lekcyjne; np. przedstawienie choinkowe, andrzejki, wielkanoc, dzień polski, itp.
Zajęcia w szkole prowadzone są w języku polskim.
Poziomy nauczania: zintegrowane, podstawowe i gimnazjalne. Zapisy do
naszej placówki prowadzone są przez cały rok szkolny drogą telefoniczną,
internetową, bądź poprzez wizytę w szkole.
Oddział liczący poniżej pięciu uczniów może być rozwiązany na mocy decyzji
Dyrektora Szkoły. W wyjątkowych sytuacjach oddział może liczyć do
dwudziestu uczniów na mocy decyzji Dyrektora Szkoły.

Cele i zadania szkoły:
•
•
•

•

rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz
posługiwania się poprawną polszczyzną;
rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski;
nauczanie o podobieństwach i różnicach między kulturą polską a
szkocką; kształtowanie postawy szacunku wobec kultury rodzimej
oraz innych kultur;
wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.

Cele swe szkoła realizuje poprzez:
•

Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
ze zrozumieniem w języku polskim.

•

Poznawanie dziedzictwa kultury polskiej postrzeganej w perspektywie
kultury europejskiej.

•

Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą polską
poprzez kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z
tożsamością regionalną.

•

Wprowadzenie ucznia w obszar kulturowej wspólnoty i identifikacji z
polskością, kształtując wizerunek współczesnej Polski.

•

Uwzględnienie kompetencji językowych, jako narzędzia niezbędnego
w procesie poznawania literatury, historii, geografii i kultury polskiej.

•

Pielęgnowanie i przekazanie młodemu pokoleniu Polaków i
Brytyjczyków polskiego pochodzenia polskich tradycji, dumy z
pochodzenia narodowego.

Organy szkoły.
•
•
•
•

Zarząd Stowarzyszenia ECP-Eukacyjne Centrum Polonijne.
Dyrektor szkoły.
Rada Pedagogiczna.
Rodzice mają prawo utworzyć Komitet Rodzicielski. Rolą Komitetu
Rodzicielskiego byłoby przedstawianie propozycji zmian i nowych
inicjatyw Dyrektorowi Szkoły, który jest zobligowany do
skrupulatnego rozważenia propozycji Komitetu Rodzicielskiego.

Finanse szkoły.
Podstawowym zródłem finansowania, koniecznym do utrzymania działalności
naszej placówki jest czesne płacone przez rodziców dzieci uczęszczających na
zajęcia oraz dotacji i grantów.
ECP-Edukacyjne Centrum Polonijne może organizować imprezy i akcje mające
na celu zebranie dodatkowych funduszy na rzecz szkoły.

