
Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie działa na zasadzie 
wolontariatu. Głównym celem jej działalności jest nauczanie dzieci języka polskiego 
wzbogacone o wiedzę z geografii, historii i kultury Polski. Uczęszczanie do Centrum 
Lokomotywa jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnej z  
prawem holenderskim. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesnym zapoznaniem 
się i przestrzeganiem przez uczniów oraz ich rodziców/opiekunów Regulaminu Szkoły. 
Rodzice /opiekunowie uczniów stają się jednocześnie członkami szkoły. 

1. Zajęcia odbywaja się średnio dwa razy w miesiącu według ustalonego wcześniej programu 
zajęć, z uwzględnieniem przerw wakacyjnych w szkołach holenderskich (region Pόłnocna 
Holandia). Rok szkolny rozpoczyna się zgodnie z obowiązujacym rokiem szkolnym w szkole 
holenderskiej (region Północna Holandia).

2. Dzieci i ich rodziców/opiekunów obowiązuje ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej (Wettelijke Aansprakelijkheid).

3. W czasie zajęć dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli, natomiast przerwy uczniowie 
spędzają pod opieką nauczycieli lub rodziców.

4. Rodzice zobowiązują się do:
a. odbywania dyżurów szkolnych według listy ustalonej na początku semestru oraz pomocy 

przy przygotowaniu sali do zajęć, jak i przy sprzątaniu po zakończeniu lekcji.
b. aktywnego udziału w życiu szkoły, poświęcając w semestrze co najmniej 3 godziny pracy 

na rzecz szkoły oraz do uczestniczenia w zebraniach szkolnych.
c. punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania dzieci po zajęciach. Sale 

lekcyjne są otwierane 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
d. zapewnienia dziecku drugiego śniadania oraz czegoś do picia (w trakcie zajęć jest przerwa  

na posiłek). 
e. dopilnowania, by dzieci odrabiały zadania domowe. 
f. zgłaszania na czas nieobecności dziecka na lekcji drogą mailową lub telefonicznie do 

nauczycielek (zgłoszenie przed rozpoczęciem zajęć).
g. zgłaszania zmian danych personalnych(adres, telefon kontaktowy, e-mail).
h. płatności czesnego w wyznaczonych terminach. 
i. powiadomienia Zarządu, z dwumiesięcznym uprzedzeniem, o decyzji wycofania dziecka 

ze szkoły.
5. Uczniowie przynoszą na zajęcia własne przybory szkolne: długopis lub pióro, ołówek, 

gumkę, kredki, temperówkę, klej, nożyczki i linijkę.
6. Uczniowie oraz pozostali członkowie społeczności szkolnej mają prawo do bycia 

traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej. Uczniowie mają obowiązek 
traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.

7. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku 
szkoły oraz przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły w czasie lekcji, jak również w 
czasie trwania przerw między lekcjami.

8. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony 
komórkowe, aparaty fotograficzne itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich  
uszkodzenia lub zaginięcia.

9. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły i na jej terenie spożywać słodyczy oraz napojów 
gazowanych. 
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10. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły alkoholu, papierosów oraz innych niedozwolonych 
prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi 
dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły bez zwrotu opłaty szkolnej.

11. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów takich jak np. scyzoryk, które mogą 
spowodować skaleczenie siebie lub innych.

12. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
13. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.
14. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku 

wielokrotnego łamania Regulaminu uczeń może zostać wydalony ze szkoły bez zwrotu 
opłaty szkolnej. Rodzice lub opiekunowie będą także obciążani wszelkimi kosztami szkód 
spowodowanych przez ucznia.

Decydując się posłać swoje dziecko do Polskiej Szkoły Lokomotywa, zobowiązuję się 
jednocześnie popierać i szanować główny cel oraz nadrzędną ideę szkoły, którymi są nauka 
języka polskiego, geografii i historii Polski oraz poznawanie polskiej kultury i obyczajów. 
Zobowiązuję się również do przestrzegania Regulaminu Szkoły.

Stosunki prawne pomiędzy Fundacją Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa a 
Członkami Społeczności Szkolnej reguluje prawo holenderskie. 
Postanowienia Regulaminu Szkoły są sporządzone w polskiej i niderlandzkiej wersji językowej. 
Tekst niderlandzki jest wiążący w przypadku możliwych rozbieżności w treści dokumentu. 

Amsterdam, luty 2013

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna _________________________________________

Data ____________________________ Podpis ___________________________
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Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

Fotografowanie dzieci
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek 
szkolnych. Ponadto zgadzam się na umieszczanie ewentualnych zdjęć mojego dziecka na stronie 
internetowej szkoły

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna_________________________________________

Data ____________________________ Podpis ___________________________
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