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Witamy w Szkole Podstawowej Glade  
 

 

Oto krótki przewodnik o tym, co powinieneś wiedzieć, skoro Twoje dziecko  uczy się w Glade. 

 

 

Godziny szkolne 
 

08:40–08:50  Nauczyciele są na placu zabaw 

08:50   Początek zajęć 

12:00–13:00  Obiad 

13:00–15:15  Lekcje 

15:15   Koniec zajęć 

 

 

Nieobecności/spóźnienia 
 

Należy dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły punktualnie. Dzieci powinny 

przychodzić do szkoły od 08:40, a najpóźniej o 08:50, gdy dzwoni dzwonek i dzieci wchodzą 

do klasy. Dzieci, które przyjdą po sprawdzeniu obecności, czyli po 08:50, muszą najpierw 

zgłosić się do sekretariatu w celu zarejestrowania swojej obecności i załatwienia spraw 

związanych z obiadem. 

 

Jesteśmy zobowiązani do odnotowywania wszystkich nieobecności i spóźnień. Nieobecność 

jest oznaczana jako usprawiedliwiona, jeżeli wystąpiła z powodów medycznych lub 

religijnych. W przypadku niepodania uzasadnionego powodu lub jego niezgodności z 

powyższymi kategoriami, nieobecność zostanie oznaczona jako nieusprawiedliwiona. 

 

W trakcie trwania semestru rodzice nie są uprawnieni do zabierania ze sobą dzieci na urlop. 

Mogą jednak poprosić o specjalne pozwolenie na nieobecność, która zostanie 

usprawiedliwiona z poniższych powodów: 

 

• Rodzice pracują w sektorze usług lub są pozostałymi pracownikami, którzy nie otrzymują 

urlopu w trakcie wakacji szkolnych. 

• Rodzina musi przebywać razem i wzajemnie się wspierać w trakcie lub po okresie trudnej 

sytuacji. 

• Rodzice podlegają ustalonemu porządkowi urlopów, który nie może być zmieniony oraz 

przedstawiono dowód na to. 

 

Jeżeli dziecko będzie miało co najmniej pięć dni nieusprawiedliwionych nieobecności w 

semestrze, rodzice mogą otrzymać mandat karny. Mandat wynosi 60 funtów na rodzica za 

jedno dziecko. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły. 

Udostępniamy również broszurę informacyjną dla rodziców i opiekunów. 
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Mundurek szkolny 
 

Wszystkie dzieci są zobowiązane do noszenia mundurków i muszą mieć bluzę lub sweter 

szkolny. Bluzy, koszulki polo, polary i swetry można zamówić na stronie 

www.schooluniformsplus.co.uk z dostawą do domu. Szkoła nie posiada zapasu mundurków. 

  

Chłopcy: Szare lub czarne spodnie (lub szorty w semestrze letnim) 

Niebieskie lub białe koszulki/polo (z kołnierzem) 

Czarne, szare lub niebieskie skarpetki 

 

Dziewczęta: Szare lub czarne spódnice lub spodnie (lub szorty w semestrze letnim) 

Niebieskie lub białe koszulki/polo (z kołnierzem) 

Czarne, szare, niebieskie lub białe skarpetki albo rajstopy 

Letnie sukienki w niebieską kratkę lub niebieskie paski 

 

Obuwie powinno być zwykłe: czarne buty lub buty sportowe/tenisówki. Obuwie musi być 

jednolite: czarne bez innych oznaczeń, płaskie lub prawie płaskie i odpowiednie do biegania 

na placu zabaw. 

 

Strój na zajęcia wychowania fizycznego (WF):   

Czarne spodenki i biały t-shirt. 

Tenisówki lub buty do sportów na świeżym powietrzu. 

Podeszwa tenisówek powinna zapewniać dobrą przyczepność. 

Zwykły dres nakładany na strój do WF podczas zimnej pogody. 

 

Strój na basen: spodenki kąpielowe dla chłopców i kostiumy kąpielowe (nie bikini) dla 

dziewcząt.  Wszystkie dzieci są zobowiązane do noszenia czepka na basenie. Dzieci muszą 

posiadać podpisany i ściągany na sznurek worek do WF. 

 

Włosy 

 

Wszystkie dzieci, dziewczęta i chłopcy są zobowiązane do związywania wystarczająco długich 

włosów. Jest to ważne zarówno ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo jak i elegancki 

wygląd i gotowość do nauki w szkole. Włosy muszą być związane w czasie zajęć WF. W 

czasie pływania wszystkie dzieci są zobowiązane do noszenia czepka. Dzieci nie powinny 

mieć fryzur ekstremalnych, takich jak Mohikanin lub włosy z wygolonymi partiami.  

 

 

Biżuteria i rzeczy wartościowe 
 

Jedyna dopuszczalna biżuteria w szkole to drobne kolczyki w uszach (po jednym kolczyku w 

uchu). Pozostała biżuteria jest niedozwolona. Jeśli dzieci są posyłane do szkoły z kolczykami, 

których nie można usunąć, ponieważ uszy przekłuto w ciągu ostatnich sześciu tygodni, 

rodzice są zobowiązani do naklejenia taśmy na uszy w celu pokrycia ich na lekcjach 

wychowania fizycznego. Zguba własności dziecka w szkole może być przykra, a wypadków 

spowodowanych przez dzieci, które depczą kolczyki w czasie WF należy unikać. W szkole 

można nosić zegarki. 
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Należy pamiętać, aby wyraźnie podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka wszystkie worki, 

mundurki i strój na WF. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i 

biżuterię przyniesioną do szkoły przez dzieci. 

 

 

Szkolne obiady 
 

Nasze szkolne kuchnie zapewniają obiady, które są zarówno smaczne jak i zbilansowane.  

Menu zmienia się co tydzień, a dzieci mogą wybierać każdego dnia: mięso / rybę lub potrawy 

wegetariańskie.  Dzieci mogą wybierać do obiadu warzywa lub surówkę, owoce są zawsze 

dostępne wraz z codziennym deserem.  Szkolne obiady są mają bardzo korzystna jakość w 

stosunku do ceny.  Lista menu jest wysyłana do domu na początku każdego semestru, 

ponadto, dla przypomnienia, wisi również w recepcji szkoły. 

 

Zwykle dzieci jedzą szkolny obiad albo suchy prowiant (packed lunch) i nie jest to zamienne 

w ciągu tygodnia. 

 

Wszystkie posiłki należy opłacać z wyprzedzeniem, korzystając ze strony ParentMail 

(www.parentmail2.co.uk). Rodzice mogą „doładować” konto dziecka przy użyciu karty 

kredytowej, debetowej lub konta PayPal. Można też zapłacić gotówką w sekretariacie szkoły. 

Minimalna kwota doładowania wynosi 10 funtów na dziecko. 

 

Dzieci, których rodzice otrzymują zasiłek Income Support lub Income Based Job Seekers 

Allowance są uprawnieni do bezpłatnych obiadów szkolnych; formularz wniosku jest 

dostępny w sekretariacie szkoły. 

 

W porze lunchu suchy prowiant należy zanieść do auli szkolnej lub klasy.  Dzieci nie powinny 

przynosić do szkoły szklanych pojemników ani napojów gazowanych. 

 

 

Przekąski 
 

Dzieci mogą przynieść owoc jako przekąskę w czasie przerwy na zabawę.  Jeśli dziecko sobie 

tego zażyczy, może otrzymać bezpłatny owoc w czasie porannej przerwy. Dzieci nie powinny 

przynosić do szkoły słodyczy lub czekolady. 

 

 

Woda 
 

Wszystkie dzieci otrzymują butelkę wody, którą mogą wypełniać wodą i przynieść do szkoły 

do picia w ciągu dnia.  W kilku miejscach w szkole dostępne są też podajniki z wodą.  Należy 

jedynie wlewać wodę do butelki dziecka. W przypadku wycieku sok i inne słodkie napoje 

mogą pozostawiać plamy. 
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Wypadki w szkole 
 

W pełni wyposażona apteczka (First Aid Box) jest przechowywana w pokoju medycznym.  

Kilku członków personelu szkoły posiada aktualny certyfikat pierwszej pomocy (First Aid 

Certificate).  W razie wypadku będziemy najpierw kontaktowali się z rodzicami, ale jeśli nie 

będzie to możliwe, dyrektor szkoły podejmie działania zgodne z opinią przedstawiciela służby 

medycznej (Medical Officer). Rodzice są informowani listownie lub telefonicznie o wszystkich 

wypadkach gdy dziecko uderzy się w głowę. 

 

Szykanowanie 
 

Znęcanie się i szykanowanie jest traktowane w szkole bardzo poważnie. Prosimy rodziców, 

aby kontaktowali się bezpośrednio ze szkołą, jeśli podejrzewają, że dochodzi do 

szykanowania.  Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni, jeśli ich dziecko szkole 

uczestniczy w szykanowaniu. 

 

 

Odwiedziny rodziców w szkole 
 

Wizyty rodziców w szkole są mile widziane.  Nieformalne wizyty najlepiej składać po 15:15, 

po zakończeniu zajęć szkolnych.  Na formalne wizyty można wcześniej umówić się 

telefonicznie z sekretariatem szkoły.  Spotkania z dyrektorem można organizować w ten sam 

sposób. 

 

 

Rowery 
 

Dzieci mogą przyjeżdżać rano do szkoły na rowerach i pozostawić je w wydzielonej części dla 

rowerów. Uprasza się dzieci, by w czasie jazdy rowerem do i ze szkoły nosiły kaski.  Ze 

względów bezpieczeństwa dzieci nie powinny jeździć na rowerach na terenie szkoły. 

  

 

Palenie 
 

Zabrania się palenia na terenie szkoły. Prosimy o niepalenie obok bramy lub ogrodzenia 

szkoły. 

 

 

Procedura składania skarg 
 

W razie powodów do obaw o dziecko, należy w pierwszej kolejności zwrócić się o poradę do 

wychowawcy klasy.  Zrobimy wszystko, by rozwiązać problemy szybko i z wyczuciem. 
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Jeśli obawy nie miną, należy umówić się na rozmowę z dyrektorem.  Wtedy również, 

podejmiemy się wszelkich starań, aby szybko i skutecznie rozwiązać problem.  Skargi w 

poważniejszych sprawach należy składać na piśmie do dyrektora. W przypadku 

niezadowolenia z tego, jak zajęto się skargą, należy złożyć przez szkołę pismo do 

przewodniczącego zarządców szkoły (Chair of Governors).  Wszelkie skargi są rozpatrywane 

w sposób poufny i sprawiedliwy.  (Pełną, szczegółową kopię procedury składania skarg 

można uzyskać w sekretariacie szkoły). 


