Szkoła Polska przy Ambasadzie RP
w Budapeszcie

Törökvész út 15.
1025 Budapest
tel./fax: (0036-1) 326-8306
polish_school@gazeta.pl

Zapraszamy
do szkoły przyjaznej,
bezpiecznej, pełnej radości
i kultury na co dzień

„Szkoła przyjazna, bezpieczna, pełna radości i kultury na co dzień”
Szkoła Polska w Budapeszcie, zwana oficjalnie Szkolnym Punktem Konsultacyjnym
(SPK), podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej,
a bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Rolnej 175
w Warszawie.
Kształcenie w Szkole Polskiej obejmuje trzy poziomy:
v szkołę podstawową (nauczanie zintegrowane w klasach I-III oraz klasy IV-VI)
v gimnazjum (klasy I-III)
v liceum (klasy I-III)
Szkoła prowadzi także zajęcia dodatkowe z religii.
Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych
nauczaniem w szkołach macierzystych (język polski i wiedza o Polsce, edukacja wczesnoszkolna w j. polskim).
Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów
obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczniowie SPK mogą uzyskać legitymacje szkolne uprawniające do zniżek w komunikacji miejskiej
i kolejowej w Polsce.

Dlaczego warto uczęszczać do naszej szkoły?
Po pierwsze:
- Jesteśmy szkołą o pięknych tradycjach, wspaniałym dorobku i świetnych perspektywach. Jako najstarsza, bo istniejąca od 1973
roku, szkoła polska w Budapeszcie szczycimy się liczbą ponad 400 absolwentów, spośród których większość związała swoje
dorosłe losy z Polską. Najlepszą miarą jakości edukacji prowadzonej w naszej szkole jest fakt, iż blisko 100% naszych
absolwentów, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swojej edukacji w Polsce zdobywa indeksy renomowanych polskich
uczelni.

Po drugie:
- W naszej szkole realizowany jest program nauczania uwzględniający
podstawy programowe kształcenia ogólnego dopuszczonego do użytku
szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.
W związku z tym, świadectwo naszej szkoły, wraz z równoległym
dokumentem szkoły macierzystej na Węgrzech, jest podstawą do
przyjęcia do szkoły w Polsce bez jakiegokolwiek dodatkowego
egzaminu.
Po trzecie:
- Dysponujemy profesjonalnie przygotowaną, stale podnoszącą swoje
kwalifikacje, kadrą pedagogiczną. Nasi nauczyciele są otwarci na nowe
pomysły. Nie wahają się stosować innowacji dydaktycznych.
Wykorzystywane w trakcie zajęć metody aktywne, wsparte technologią
informatyczną w dużym stopniu sprawiają, iż proces uczenia się
w naszej szkole staje się prawdziwą intelektualną przygodą. Należy
także podkreślić, iż nasi nauczyciele posiadają duże doświadczenie
w pracy z młodzieżą dwujęzyczną, co jest niezwykle istotne w takiej
szkole jak nasza.
Po czwarte:
- Potrafimy dobrze przygotować do państwowego egzaminu językowego wyższego stopnia z j. polskiego i maturalnego egzaminu
językowego z j. polskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów umożliwiamy im uczestniczenie w dodatkowych zajęciach
o charakterze fakultatywnym. Ich celem jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu j. polskiego, historii
i kultury polskiej. Świetne przygotowanie naszych uczniów potwierdzają ich wyniki na egzaminach, w trakcie których uzyskują oni
najwyższe noty.

Po piąte :
- Dużą wagę przykładamy do wychowania w duchu polskości.
Pragniemy wykształcić wśród naszych uczniów silne poczucie
więzi z Polską, postawę poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur
Europy i świata. Czynimy to poprzez organizowanie apeli
i wieczornic okolicznościowych z okazji świąt narodowych, a także
pielęgnowanie tradycji i zwyczajów polskich, z którymi często
uczniowie mają możliwość zapoznania się dopiero w naszej szkole.

Po szóste:
- Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają
się w nowoczesnych, estetycznych salach lekcyjnych
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce
dydaktyczne Posiadamy szkolną bibliotekę z bardzo
bogatym (jednym z największych na Węgrzech)
polskojęzycznym księgozbiorem, liczącym 15 tys. książek
i polską filmoteką, które stale uzupełniane są o nowości
wydawnicze i filmowe. Dzięki stworzonej przez nas
infrastrukturze informatycznej zapewniamy naszym
uczniom wysoki komfort pracy, w pełni zgodny ze
standardami obowiązującymi w szkołach Unii Europejskiej.
Uczniowie mogą korzystać z multimedialnej czytelni
wyposażonej w 5 komputerów klasy PC. Dzięki stałemu
łączu każdy komputer ma dostęp do szybkiego internetu.

Po dziewiąte:
- Stwarzamy możliwości rozwoju
zainteresowań i talentów naszych
uczniów poprzez organizowanie
licznych
konkursów
ogólnoszkolnych i festiwalu twórczości
dziecięcej, a także zachęcając ich do
udziału w konkursach międzynarodowych.

Po siódme:
- Jesteśmy szkołą o niepowtarzalnym klimacie! Zajęcia
odbywają się niemal w rodzinnej atmosferze (klasy liczą od
5 do 10 uczniów). Otwartość, szacunek i zrozumienie to
wartości, na których opierają się wzajemne relacje
pomiędzy członkami naszej społeczności szkolnej.
Wspólnie tworzymy naszą szkolną rzeczywistość. Działania
rady pedagogicznej wspierane są przez uczniowski
Samorząd Szkolny i Radę Rodziców. Ściślejszemu
zintegrowaniu środowiska służą organizowane liczne
imprezy pozalekcyjne tj.: andrzejki, wizyta św. Mikołaja,
wigilia szkolna, bal karnawałowy, festyn rodzinny i inne.

Po ósme:
- Wycieczki tematyczne (lekcje
muzealne) i wycieczki krajoznawczoturystyczne na terenie Węgier
stanowią w naszej szkole integralną
część procesu nauczania. Co roku
nasi
uczniowie
biorą
udział
w organizowanej przez nas wyprawie
do Polski. Pośredniczymy także
w wysyłaniu naszych uczniów
na kolonie i obozy organizowane
w czacie wakacji przez różne
instytucje polonijne i polski konsulat.

Po dziesiąte:
Priorytetową
kwestią
w pracy naszej szkoły, jako
placówki znajdującej się
poza granicami kraju jest
bezpośredni kontakt z polską
kulturą,
dlatego
często
bierzemy udział w licznych
imprezach
kulturalnych
organizowanych
przez
Instytut Kultury Polskiej
w Budapeszcie oraz stowarzyszenia polonijne.

Ważne!!!
Szkoła przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, które mówią, lub pragną nauczyć się mówić po polsku —
dla tych, które zamierzają niedługo powrócić do polskiego systemu kształcenia, jak i tych, którzy nigdy w
nim nie uczestniczyli. Przyjmujemy zgłoszenia zarówno obywateli polskich przebywających czasowo za
granicą, jak i tych, których pobyt poza krajem ma charakter stały, tak z terenu Budapesztu, jak i całych
Węgier. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie tygodniowym (od poniedziałku do środy, w godzinach 15.30–
20.00). Lekcje odbywają się przy ulicy Törökvész út 15 w Budapeszcie.
Zgłoszenie ucznia do Szkoły Polskiej odbywa się w formie pisemnej. Rodzice lub opiekunowie dziecka
składają wypełniony formularz zgłoszenia ucznia u Kierownika Szkoły, pani Beaty Mondovics udzielającej
również wszelkich dodatkowych informacji (tel. szkoły 061326-8306, tel. komórkowy: 06707013847).

Serdecznie zapraszamy
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A budapesti Lengyel Nagykövetség mellett működő
Lengyel Iskola tájékoztatója
Törökvész út 15.
1025 Budapest
tel. / fax: 326-8306
e-mail: polish_school@gazeta.pl

Az iskola a következő intézményekből áll:
v Általános iskola (1-6. osztály)
v Gimnázium (1-3. osztály)
v Líceum (1-3. osztály)






Az iskolában a lengyel Oktatási Minisztérium által elismert, a legjobban felkészült tanárok
dolgoznak. Lengyel nyelvet, történelmet és földrajzot tanítanak.
A tanulók hetente csak egy alkalommal látogatják intézményünket, átlagosan 4-5 órájuk
van, 15:45-től kezdődően.
Az iskola jól felszerelt (számítógépekkel, térképekkel, írásvetítővel, stb.), könyvtára
15 000 kötettel és 100 lengyel filmmel rendelkezik.
Ezenfelül a tanulók különféle vetélkedőkön, kirándulásokon és művészeti programokban
vesznek részt igény és érdeklődés szerint.
A beiratkozás a következő tanévre még tart.

Tisztelettel várjuk !

