
Szanowni Rodzice, 

 

W odpowiedzi na często powtarzające się pytania od rodziców i nurtujące Państwa wątpliwości,         

stworzyliśmy zestaw pytań i odpowiedzi, ktore powinny pomóc Państwu w podjęciu decyzji odnośnie 

zapisów do szkoły i formy nauczania. 

 

1. Czy muszę się zarejestrować, aby korzystać z podręcznika oraz ćwiczeń, prac domowych 

wysyłanych przez nauczyciela oraz konsultacji z nauczycielem? 

 

Odp. Tak, aby zakupić podręcznik i ćwiczenia  oraz móc korzystać z prac domowych i konsultacji 

z nauczycielem musisz się zarejestrować i uiścić niezbędne opłaty za szkołę. 

 

2. Czy jeśli szkoła przejdzie w trakcie roku szkolnego z systemu personalnego na system on- line, 

to muszę również się zarejestrować?  

 

Odp. Tak, aby być uczniem szkoły języka polskiego, bez względu na wybraną opcję, muszę się 

zarejestrowac i wnieść opłatę za szkołę. Pozwoli to na zakup podręcznika i korzystanie z prac 

domowych i konsultacji z nauczycielem. 

 

3. Czy jeśli wybrałem opcje on-line tylko, to też muszę się zarejestrować? 

 

Odp. Tak, nawet jeśli wybraleś opcję on-line jako jedyną, musisz sie zarejestrować. 

 

4. Na czym polega nauczanie domowe, tzw. „homeschooling”?  

 

Odp.  Rodzic musi przede wszystkim zarejestrować dziecko i wnieść niezbędne opłaty za szkołę. 

Uprawnia go to do zakupu podręcznika,  korzystania z prac domowych i konsultacji z 

nauczycielem.  

 

5. Czy moje dziecko zostanie promowane do następnej klasy jeśli będzie uczyło się tylko 

systemem domowym (homeschooling)? 

 

Odp. Tak, jesli uczeń zobowiąże się do realizacji programu, odrabiania prac domowych i 

konsultacji z nauczycielem, otrzyma promocję do następnej klasy.  Oczywiscie rodzic musi 

spelnić wszystkie wyżej wymienione warunki (rejestracja, opłata za szkołe). 

 

6. Czy moge przeczekać rok i powrócić do tej samej klasy?  

 

Odp. Niestety nie. Tylko dzieci, ktore uczyły się w szkole lub systemem domowym mogą 

kontynuować naukę w tej samej klasie. Dzieci, które opuściły rok szkolny, mogą powrócić do 

szkoły i kontynuować naukę z rocznikiem niżej. 

 



 

7. Czy mogę powrócić do szkoły za kilka miesięcy?  

 

Odp. Tak, szkoła ma otwarte drzwi dla każdego dziecka. Nauczyciel może zasugerować, aby 

uczeń przeszedł test kompetencji, który pomoże mu ocenić wiedzę ucznia. Oczywiście rodzic, 

który planuje powrót do zajęć stacjonarnych, powinien zarejestrować się i zakupić podręcznik. 

Okres absencji ucznia powinien byc wykorzystany na nauczanie w formie domowej 

(homeschooling) 

 

8. Jak mogę zaopatrzyć się w niezbędne podręczniki i ćwiczenia? 

 

Odp. Uczniowie korzystający z formy stacjonarnej zakupią podręczniki od wychowawców. 

Pozostali uczniowie zarejestrowani w systemie szkolnym zakupią podręczniki w punkcie 

kolportażu na terenie budynku szkolnego przez pierwsze dwie soboty po rozpoczęciu roku 

szkolnego- 26 wrzesnia i 3 pazdziernika (sala Św. Jana Pawla II) 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


