Polska Szkoła Sobotnia w
Macarthur

Macarthur Polish
Saturday School

Z A P R A S Z A dzieci w wieku od trzech do dwunastu
lat do nauki i zabawy. Zapisy prowadzone są przez cały rok
szkolny. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego
(z wyłączeniem ferii) w godzinach od 9.00 do 12.30.

Polska Szkola Sobotnia w Macarthur
Jestem dumny i wesoły,
Idę dziś do Polskiej Szkoły!

Macarthur Polish Saturday
School
I N V I T E S children aged three to twelve to come
learn and play. Enrolments accepted throughout the year.
Classes take place every Saturday between 9AM and
12.30PM (except school holidays).

Macarthur Saturday Polish School
Address:
Robert Townson Public
School
Shuttleworth Ave
Raby NSW 2566

Contact Us:
Phone: 0434968575 (POL)
0405113783 (ENG)
Email:
macarthurpolsatschool@outlook.com

Polska Szkoła Super Sprawa !
Nauka, koledzy i zabawa !

W naszej ofercie:


Program nauczania dostosowany do dzieci
o różnym poziomie znajomości języka polskiego;



Kompetentni nauczyciele z wieloletnim
dośwadczeniem w pracy z dziecmi urodzonymi
na emaigracji;





Doskonale wyposażona baza najnowszych
materialów
edukacyjnych;
Okolicznościowe apele
i akademie związane z
obchodami swiąt
państwowych, Dnia
Matki, Dnia Ojca,
Wielkanocy i Bożego
Narodzenia;



Zajęcia muzyczne;



Biblioteka szkolna;



Współpraca z zespołami tanecznymi,
harcerstwem i innymi organizacjami polonijnymi;



Budowanie wspólnoty.

Misja i cel szkoły

We offer you:

Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur oferuje dzieciom doskonałe warunki do uczenia się języka polskiego, poznawania ojczystej mowy, tradycji, kultury
i obyczajów.
Jest równocześnie
miejscem zawierania
nowych przyjaźni.



A curriculum catering to the needs of
children at varying stages of language development;



Competent teachers with many years of
experience teaching Polish;



The latest educational resources;

Polska Szkoła Sobotnia
w Macarthur pragnie
kształtować piękne dusze
i umysły w młodym
pokoleniu Polonii,
wyrabiając w nich
wrażliwość na trwałe
ideały polskiej tradycji narodowej.



Assemblies to celebrate Polish National
Events, Mother’s Day, Fathers' Day, Easter,
Christmas, etc.;



Music classes;



School library;



Cooperation with
Polish dancing
groups, Polish
scouting and
other Polish
organizations;



Building community.

