
Szkoła mieści się w budynku 
MacArthur Middle School 

700 N. Schoenbeck Rd
Prospect Hts, IL 60070

www.szkolapolska.com

                                 

Adres biura:
4141 N. Atlantic Ave.

Schiller Park, IL 60176
Telefon do szkoły:

(773)777 2223
  (773)777 ABCD

Email szkolny: 
contact@szkolapolska.com
kontakt@szkolapolska.com

INFORMACJE OGÓLNE:
Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego powstała w 1995 roku i jest pierwszą prywatną sobotnią szkołą polską na terenie 
Stanów Zjednoczonych oferującą pełny program nauczania od „zerówki” do klas licealnych wraz z maturą. Przygotowuje 
do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Certyfikat taki umożliwia, między innymi, wstęp na studia w 
Polsce bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. Szkoła oferuje duży wybór zajęć dodatkowych wraz z 
zajęciami religii (włącznie z przygotowaniem do Sakramentów I Komunii Świętej i Bierzmowania), które prowadzone są 
we współpracy z Bazyliką Św. Jacka w Chicago.

ATUTY SZKOŁY

CIEKAWY PROGRAM NAUCZANIA 
 Ciekawy, motywujący program nauczania obejmujący język polski, historię i geografię Polski, umuzykalnienie oraz 

zajęcia matematyki i kulturoznawstwa.
 Z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły powstała amerykańska edycja Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego KANGUR 
 Nauczanie według autorskiego programu nauczania i własnych pomocy naukowych (również podręczników).

SKUTECZNE METODY NAUCZANIA
 Indywidualizacja nauczania dzięki małym klasom; 
 Możliwość dotarcia do każdego ucznia, poznania jego umiejętności i możliwości; 
 Nowoczesne, poglądowe metody nauczania; 
 Łączenie zabawy z nauką; nauka poprzez gry i pracę w małych grupach;
 Wykwalifikowana kadra nauczycieli, która rozumie idee szkoły i zdobywa coraz większe kwalifikacje poprzez 

uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych i szkoleniach;

DUŻY WYBÓR ZAJĘĆ DODATKOWYCH 
 Wszystkie zajęcia dodatkowe (włącznie z religią) odbywają się po zajęciach podstawowych;
 Oferta obejmuje: religię, warsztaty plastyczno-teatralne, kółko matematyczne,język hiszpański i francuski, zajęcia 

sportowe; 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 
 Program dydaktyczny dostosowany do potrzeb i umiejętności dzieci;
 Specjalnie dobrane podręczniki i pomoce naukowe; 
 Bogaty program konkursów, olimpiad i innych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych;
 Przygotowanie do egzaminu certyfikatowego;

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI
Celem zajęć matematyki, prowadzonych w ramach zajęć obowiązkowych do klasy piątej włącznie, jest konkretna pomoc 
uczniom w rozumieniu podstaw i najważniejszych problemów matematycznych  oraz rozwój języka matematycznego po 
polsku.
ZAJĘCIA UMUZYKALNIENIA



Dla klas początkowych (od 4 latków do klasy trzeciej). Muzyka uwrażliwia dziecko na piękno, rozwija poczucie rytmu, 
odstresowuje, pobudza myślenie i jest dodatkową formą kształcącą język polski.

REGULAMIN SZKOŁY

TERMINY I MIEJSCE ZAJĘĆ
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 8 września 2018 roku.  

Lokalizacja szkoły: lekcje odbywają się w budynku MacArthur Middle School, 700 N. Schoenbeck Rd, Prospect 
Hts, IL 60070. Jest to parterowy budynek szkolny otoczony olbrzymim terenem zielonym, boiskami, placem 
zabaw, oraz dużym parkingiem. 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
Klasy Przedszkolne (4 latki), 0 i I: czas trwania zajęć - 3 godziny zagarowe (8:30 – 11:30). Program obejmuje: język 
polski, naukę o środowisku z uwzględnieniem elementów historii, geografii oraz kultury polskiej, elementy matematyki, 
umuzykalnienie, gry i zabawy edukacyjne oraz ruchowe.

Klasy od drugiej do klas licealnych: czas trwania zajęć - 4 godziny zegarowe (8:30 – 12:30). Program obejmuje: język 
polski (gramatyka, pisanie, czytanie ze zrozumieniem, ortografia i literatura), historię i geografię Polski, matematykę (do 
klasy V), kulturoznawstwo  (od klasy VI do VIII), umuzykalnienie lub zajecia sportowe (4latki- kl III).

ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE
Szkoła oferuje szeroki wybór zajęć nadobowiązkowych, takich jak: religia, warsztaty artystyczno-teatralne, zajęcia sportowe, 
kółko matematyczne, języki obce. Zajęcia planowane są tak, aby umożliwić każdemu dziecku udział w jak największej 
liczbie zajęć przy jednoczesnym zapewnieniu ich ciągłości. W przypadkach, kiedy uczeń będzie musiał poczekać na zajęcia, 
szkoła zapewni odpowiednią opiekę w świetlicy.
Aby zapewnić efektywność dydaktyczną zajęć nadobowiązkowych, zapisy przyjmowane są tylko na pełny rok szkolny. 

ŚWIETLICA

Dla wygody rodziców szkoła zapewnia bezpłatną opiekę dla dzieci w świetlicy szkolnej. Świetlica otwarta jest w godzinach 
od 11:30 rano do 2:00 po południu. Urzejmie prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy. Korzystanie przez dzieci 
ze świetlicy szkolnej w podanych powyżej godzinach jest bezpłatne.
UWAGA: W przypadku odebrania dziecka po godz. 2:00 opłata za świetlicę wynosi $10 za każdy rozpoczęty kwadrans.

PODRĘCZNIKI I INNE MATERIAŁY SZKOLNE 
Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania podręczników, zeszytów oraz innych materiałów szkolnych zgodnie z 
ustaleniami obowiązującymi dla danej klasy. Noszenie białej koszulki wymagane jest podczas ważnych uroczystości np. 
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wigilia szkolna, parada z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja, itp. 
Lista podręczników do poszczególnych klas dostępna jest w biurze szkoły. 

OPŁATY I ZAPIS 
Opłata za zajęcia podstawowe w roku szkolnym 2018/2019 wynosi odpowiednio:

 klasy 4 latki, 0 i 1: do 14 kwietnia 2018 roku $610, od 15 kwietnia  2018 roku $650 za cały rok szkolny 
plus koszt podręczników. 

 klasy od 2 do 11: do 14 kwietnia 2018 roku $650, od 15 kwietnia 2018 roku $690 za cały rok szkolny plus 
koszt podręczników

Aby dokonać zapisu dziecka do szkoły, należy wypełnić „Kwestionariusz osobowy dziecka” oraz wpłacić kwotę $150 jako 
pierwszą ratę. Pozostałą sumę można wpłacić w dniu pierwszych zajęć lub rozłożyć na raty:



Opłaty ratalne za zajęcia podstawowe: 

Zapis: minimum $150 za każde dziecko 
1. rata: $200 za każde dziecko do 22 września 2018 roku
2. rata: $200 za każde dziecko do 10 listopada 2018 roku
3. rata: pozostała kwota do 19 stycznia 2019 roku

Prosimy wypisywać czeki na:  Jan III Sobieski School 
Kwestionariusz i czek należy wysyłać pod adres:

Jan III Sobieski School
4141 N. Atlantic Ave.
Schiller Park, IL 60176

Rezygnacja:  Uczeń ma prawo do rezygnacji i pełnego zwrotu wpłaconej sumy pieniędzy tylko w przypadku, gdy rezygnacja 
zostaje zgłoszona do biura  szkoły (nie do wychowawcy) do 31 lipca 2018 roku. Jeśli uczeń został zapisany na początku roku 
szkolnego(we wrześniu),  rezygnacji można dokonać do dwóch tygodni od dnia zapisu. 

Zniżki rodzinne: Opłata za drugie dziecko jest niższa o $100, za trzecie i każde następne dziecko o $200. 

Opłaty za zajęcia dodatkowe:

 Religia: cena $120, klasa komunijna (trzecia)$140, klasa bierzmowania (ósma) $140.
 Warsztaty plastyczno i teatralne: $190
 Kółko dziennikarskie (dla starszych klas): $190
 Kółko fotograficzne: $190
 Kółko matematyczne: $190
 Zajęcia taneczne: $190 
 Zajęcia sportowe: $190
 Język obcy (hiszpański, francuski): $190  

Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć tych grup, których liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób.

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

 Noszenie białej koszulki lub bluzeczki szkolnej wymagane jest szczególnie podczas ważnych uroczystości np. 
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, parada z okazji rocznicy Konstytucji 3-Maja, itp.

DYSCYPLINA  I  FREKWENCJA

 W czasie pobytu w szkole uczeń zobowiązany jest stosować się do zaleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 Niegrzeczne, aroganckie zachowanie oraz uchylanie się od obowiązków ucznia może spowodować usunięcie ucznia ze 

szkoły. Przewidziane są dwa upomnienia z jednoczesnym powiadomieniem Rodziców. Przy braku współpracy ze strony 
ucznia i utrudnionym kontakcie z Rodzicami, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach ucznia 
lub usunięciu ucznia ze szkoły. Relegowanie ze szkoły jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczniów, bez 
możliwości kontynuacji nauki w następnych latach. Usunięciu ze szkoły nie towarzyszy zwrot wniesionych wcześniej 
opłat za zajęcia szkolne i pozalekcyjne.

 Każda nieobecność lub spóźnienie musi być usprawiedliwione lub wyjaśnione przez Rodziców.
 Uczeń, który opuści sześć lub więcej dni szkolnych nie może otrzymać promocji do następnej klasy. Wyjątkiem są 

nieobecności usprawiedliwione chorobą (zaświadczenie lekarskie) lub ważnymi wydarzeniami rodzinnymi.
 Uznanie sześciu lub więcej nieobecności ucznia jako usprawiedliwionych należy do decyzji Dyrekcji Szkoły oraz Rady 

Pedagogicznej.
 Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkolnego w czasie zajęć. Samodzielne opuszczenie budynku po 

zakończeniu zajęć możliwe jest tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Rodziców – specjalne upoważnienie zawarte 
jest w kwestionariuszu osobowym ucznia.

 Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych niebędący uczniami Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego również podlegają 
niniejszemu regulaminowi szkolnemu.


