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Czym jest Polonijka?
Polonijka - Polonijna Szkoła Podstawowa to projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci Polaków
przebywających na emigracji. Uczniowie za pośrednictwem Internetowej Platformy Edukacyjnej
mogą realizować program polskiej szkoły. W Polonijce mogą uczyć się dzieci w wieku 5-15 lat.

Metody nauczania w Polonijce:
IPE (Internetowa Platforma Edukacyjna):
Platforma, na której zawarte są narzędzia i treści umożliwiające naukę dziecka.
Uczniowie Polonijki mogą swobodnie korzystać z dużej ilości materiałów edukacyjnych
bogatych w ﬁlmy, animacje, piosenki i gry edukacyjne.

Scenariusze lekcyjne:
Materiały edukacyjne to 36 tygodniowych scenariuszy lekcyjnych, repetytoria i testy
pozwalające kontrolować stan zdobytej wiedzy. Wszystkie treści zostały dostosowane
do podstawy programowej szkoły i do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem
metod i technik uczenia na odległość. Materiały obejmują również interaktywne
zadania i gry edukacyjne.

Webinaria:
Zajęcia on-line z nauczycielami. Każde Webinarium to podsumowanie minionego
tygodnia nauki. Webinaria odbywają się z tych przedmiotów, z których mamy
scenariusze lekcyjne. Zajęcia z przedmiotów polskich prowadzone są co tydzień,
a pozostałe rzadziej – z historii i matematyki co 2 tygodnie, geograﬁi i przyrody co
3 tygodnie, a WOS-u i geograﬁi co 4 tygdonie.
Nauczyciele prowadzą lekcje w formie wykładu, uzupełniając go licznymi
Nauc
prezentacjami, grami, zabawami, testami i ﬁlmami. Dzięki temu dzieci z chęcią
uczestniczą w zajęciach, bawiąc się i jednocześnie ucząc. Dodatkową mobilizacją są
zadania domowe i konkursy, dzięki którym najmłodsi angażują się w naukę,
a nauczyciele mogą chwalić ich postępy. Prace domowe można wysyłać przez
e-Dziennik, który znajduje się na Internetowej Platformie Edukacyjnej.
Zajęcia są nagrywane i udostępniane na Internetowej Platformie Edukacyjnej, dzięki
czemu można je odtworzyć w dowolnej chwili. Dzieci widzą nauczyciela na obrazie
z kamerki, ale on nie widzi dzieci. Wszyscy komunikują się na czacie, który jest
widoczny podczas lekcji.

Wideospotkania:
45-minutowe zajęcia on-line z nauczycielami języka polskiego prowadzone
w 2-3 osobowych grupach raz w miesiącu. Wszyscy uczestnicy widzą się i słyszą,
więc potrzebny jest dodatkowy sprzęt: słuchawki, kamerka, mikrofon (mogą być
wbudowane w laptopa).
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Dodatkowe narzędzia w pakiecie Polonijki dostępne
na Internetowej Platformie Edukacyjnej:
Repetytoria:
Ogólny materiał zawierający pigułkę informacji, które uczeń powinien znać. Są one
przygotowywane do przedmiotów ścisłych.

Materiały dodatkowe na IPE:
np. łamigłówki matematyczne, polskie baśnie i legendy, kącik plastyczny, kącik
ortograﬁczny, opis polskich świąt i tradycji, materiały o dwujęzyczności.

Narzędzia do monitorowania postępów ucznia:
Na
Uczniowie za pomocą platformy mogą sprawdzić procent zrealizowanego materiału,
otrzymane odznaki, rozwiązywać testy podsumowujące.

Webinaria ogólnotematyczne:
np. warsztaty plastyczne. Są organizowane na określone okazje, np. na święta
lub Dzień Matki.

Projekt „Kolega z ławki”:
To nowatorski program, z który daje uczniowi Polonijki możliwość nawiązania
kontaktu z rówieśnikami mieszkającymi w różnych zakątkach świata. Na podstawie
zainteresowań uczeń sam wybiera kolegę/koleżankę z którym/ą chce usiąść w ławce.
Dzieci pozostają ze sobą w stałym kontakcie za pomocą czatu na platformie. Mogą
dzielić się wrażeniami z lekcji, wymieniać materiałami oraz wspólnie rozwiązywać
zadania i quizy. Nowość, jaka pojawi się w tym roku szkolnym, to awatary – każdy
uczeń będzie mógł wybrać awatar, który najlepiej określa jego wygląd.

Biblioteka cyfrowa:
Bibli
Umożliwia korzystanie z lektur szkolnych w formacie PDF.

e-Dziennik:
W jednym miejscu rodzic może sprawdzić procentowe postępy swojego dziecka
w realizacji materiału na platformie oraz frekwencję na zajęciach on-line. Dodatkowym
udogodnieniem jest możliwość przesyłania zadań domowych oraz wysłania
wiadomości do nauczyciela za pomocą platformy. Nauczyciel sprawdza zadania,
a następnie
odsyła je z oceną i komentarzem.
na

Aplikacja mobilna:
Dzięki niej rodzice mogą sprawdzić postępy w nauce dziecka bez konieczności
logowania się na platformie, otrzymywać powiadomienia o ważnych wydarzeniach
dotyczących nauki oraz rejestrować się na zajęcia on-line. Jej największą zaletą jest
możliwość uczenia się na urządzeniach mobilnych.
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System grywalizacji:
Dodatkowym atutem Internetowej Platformy Edukacyjnej jest innowacyjny system
motywacyjny zwany “grywalizacją”, który pozwala zdobyć dzieciom nagrody
i niespodzianki za osiągnięte w nauce postępy. Są to np. gwiazdki, medale
i diamenty, a także odznaki (przyznawane za określoną aktywność na platformie),
dyplomy (przyznawane co kilka miesięcy nauki) albo możliwość zbierania elementów
układanki.

Kącik ortograﬁczny:
Moduł, który zawiera treści ortograﬁczne dopasowane do każdej klasy. Gromadzi
najważniejsze zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne (głównie
interaktywne).

Egzamin końcoworoczny:
Eg
Pisemny test on-line, dostępny na Internetowej Platformy Edukacyjnej pod koniec
roku szkolnego. Uczeń ma trzy podejścia do egzaminu pisemnego.

Telefoniczna Pomoc Dydaktyczna:
Do dyspozycji rodziców zostaje oddana specjalna linia, która umożliwia im stały
kontakt z polskimi pedagogami. Nauczyciele na co dzień pracują z dziećmi, doskonale
znają program nauczania, zawsze służą radą i potraﬁą znaleźć korzystne rozwiązanie.
Rozmowa i indywidualne konsultacje sprawiąją, że rodzicom łatwiej jest wdrożyć
pewne rozwiązania, znaleźć najlepsze metody, zmotywować swoją pociechę do
zdobywania wiedzy. Aby skontaktować się z nauczycielką, rodzic musi kliknąć w
przycisk „Kontakt z nauczycielem” na Internetowej Platformie Edukacyjnej albo napisać
wiadomość do sekretariatu
(sekretariat@polonijka.edu.pl).
sek

Możliwość bezpłatnej konsultacji z nauczycielem:
Wideorozmowa, podczas której nauczyciel rozmawia z dzieckiem oraz rodzicem
i pomaga w podjęciu decyzji o zapisie dziecka do Polonijki. Nauczyciel służy również
radą dotyczącą wyboru klasy dla dziecka. Wspólnie rozwiązują test, który sprawdza
umiejętności i wiadomości dziecka. Prośbę o konsultację można zgłosić po kliknięciu
w przycisk „Umów się na bezpłatną konsultację z nauczycielem” w systemie zapisów
w zakładce Informacje, w mailu albo podczas rozmowy telefonicznej.

Możliwość płatnej konsultacji z psychologiem:
Jeżeli rodzic jest pewien, czy dziecko jest gotowe na rozpoczęcie nauki, szkoła może
umożliwić mu płatne konsultacje ze współpracującą z Polonijką Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną „Homo Creator”.

Świadectwo PZPO:
Czym jest Świadectwo PZPO?
Świadectwo PZPO (Polonijnego Zespołu Placówek Oświatowych) zaświadcza
o stopniu opanowania materiału z poszczególnych przedmiotów. Na świadectwie
znajdują się wyniki klasyﬁkacji końcoworocznej. Nie jest to dokument państwowy.
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Do czego potrzebne jest Świadectwo Polonijki?
Świadectwo PZPO ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, których rodzice
planują powrót do Polski. Jest to cenna informacja dla dyrektora przyszłej
placówki dziecka o zakresie wiedzy z polskiej podstawy programowej, którą posiada
uczeń.

Jak wygląda zapis do polskiej szkoły po powrocie z zagranicy?
W Polsce dziecko ma obowiązek uczęszczać do szkoły do 18. roku życia, więc na
pewno będzie przyjęte do szkoły. Rodzic planujący zapisać dziecko do danej szkoły ma
obowiązek skontaktować się z dyrektorem placówki i przedstawić mu dokument
informujący o zakresie wiedzy, jaką dziecko zdobyło za granicą. Takim dokumentem
jest świadectwo z zagranicznej szkoły. Na jego podstawie dziecko zostanie przyjęte
do szkoły w Polsce. Polskie świadectwo nie jest potrzebne - wystarczy zagraniczny
dokument.

Czy dziecko powracające z zagranicy, może być przyjęte do polskiej szkoły
na podstawie Świadectwa PZPO?
W przypadku dzieci powracających z zagranicy dyrektor wydaje decyzję
w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły na podstawie świadectwa z zagranicznej
placówki.

Jakie informacje znajdują się na świadectwie Polonijki?
Na świadectwie znajduje się ocena z egzaminu końcoworocznego, który jest
podsumowaniem nauki w danym roku szkolnym. W przypadku edukacji
wczesnoszkolnej na świadectwie znajduje się ocena opisowa.

Jak Świadectwo Polonijki pomoże dziecku w powrocie do Polski?
Dzieci powracające z zagranicy zmagają się często z wieloma trudnościami, do których
zaliczają się m.in.:
niewystarczająca znajomość języka polskiego (dzieci nie znają terminologii
z poszczególnych
przedmiotów, np. historii, biologii, matematyki);
po
nieznajomość polskich lektur;
trudności z kaligraﬁą;
wolniejsze tempo czytania w języku polskim;
problemy ze zrozumieniem treści zadań;
różnice programowe.
Polonijka wychodzi naprzeciw problemom dzieci powracających z zagranicy.
Materiały edukacyjne są oparte o polską podstawę programową, dlatego
adaptacja w polskim systemie oświaty jest zdecydowanie łatwiejsza dla uczniów
naszej szkoły. Podczas rozwiązywania zadań z poszczególnych przedmiotów
uczniowie poznają słownictwo, które nie zawsze udaje się opanować w trakcie
codziennych rozmów z rodzicami. Lekcje języka polskiego pozwalają zapoznać się
z polskim kanonem lektur, a ćwiczone umiejętności pisania rozwiązują problemy
z kaligraﬁą. Trzeba pamiętać o tym, że przyjazd do Polski oznacza powrót nie tylko
do samej szkoły, ale i do polskiej kultury. Polonijka stara się pomóc dzieciom również
i w tym względzie. Na platformie edukacyjnej znajduje się wiele informacji, które
pozwolą pogłębić wiedzę na temat ojczystego kraju i jego kultury.
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Na jakiej zasadzie dzieci zapisywane są do klas w Polonijce?
Dzieci przydzielane są do klas zgodnie z wiekiem, jak w typowej polskiej szkole stacjonarnej. Do
pierwszej klasy zapisywane są 7-latki, do drugiej - 8-latki itd.

Dostępne pakiety edukacyjne:
Rodzic wybiera pakiet, który jest dopasowany do potrzeb dziecka. Każdy pakiet zawiera różne
usługi edukacyjne, np. różni się liczbą przedmiotów czy udziałem w lekcjach on-line. Są cztery
pakiety – Na Start, Mini, Standard i Premium.

Pakiet Na start

Pakiet Mini

1750PLN/rok

2199 PLN/rok *

*można rozłożyć na raty

Scenariusze zajęć
z języka polskiego jako
obcego i drugiego
Lekcje wideo

Scenariusze zajęć z edukacji
wczesnoszkolnej, języka
polskiego, historii, wosu
i przyrody

e-Dziennik
Moje Sukcesy
Telefoniczna Pomoc
Dydaktyczna
Materiały dodatkowe

2999 PLN/rok *
*można rozłożyć na raty

Pakiet Premium
4999 PLN/rok *
*można rozłożyć na raty

Scenariusze zajęć z edukacji
wczesnoszkolnej, języka
polskiego, historii, wosu
i przyrody

Scenariusze zajęć z edukacji
wczesnoszkolnej, języka
polskiego, historii, wosu
i przyrody

Repetytoria z przedmiotów
ścisłych

Repetytoria z przedmiotów
ścisłych

Webinaria przedmiotowe
w każdy weekend

Webinaria przedmiotowe
w każdy weekend

Webinaria przedmiotowe
w każdy weekend

Webinaria plastyczne

Webinaria plastyczne

Webinaria plastyczne

Webinaria kulturowe

Webinaria kulturowe

Webinaria kulturowe

e-Dziennik

e-Dziennik

e-Dziennik

Moje Sukcesy

Moje Sukcesy

Moje Sukcesy

Telefoniczna Pomoc
Dydaktyczna

Telefoniczna Pomoc
Dydaktyczna

Telefoniczna Pomoc
Dydaktyczna

Materiały dodatkowe

dodat
Materiały dodatkowe

Materiały dodat
dodatkowe

Szkolne Forum Internetowe

Szkolne Forum Internetowe

Szkolne Forum Internetowe

Apli
Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna

Biblioteka cyfrowa

Biblioteka cyfrowa

Biblioteka cyfrowa

Kolega z ławki

Kolega z ławki

Kolega z ławki

Egzamin on-line

Egzamin on-line

Lekcje języka polskiego
w grupach 2/3
2/3-osobowych

Lekcje języka polskiego
w grupach 2/3
2/3-osobowych

Webinaria plastyczne
Webinaria kulturowe

Pakiet Standard

Indywidualne korepetycje
z języka polskiego
(20 spotkań)
Pakiet lektur wysyłany na
adres zagraniczny
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W jakiej walucie można dokonać zapłaty?
Rodzic może dokonać płatności w jednej z trzech walut zagranicznych: euro, funty szterlingi lub
dolary amerykańskie albo w polskich złotówkach. Jeśli rodzic w trakcie rozmowy zdecyduje się na
płatność w złotówkach, należy zgłosić to do sekretariatu (sekretariat@polonijka.edu.pl) w celu
zmienienia waluty z zagranicznej (ustawianej automatycznie) na polską.

Sposoby płatności w Polonijce:
PayPal/karta
Przelew tradycyjny
Dotpay

System ratalny:
Jeśli dla rodzica płatność jednorazowa jest niemożliwa, może wybrać płatność w 2, 4 lub 8 ratach.
Przy zapisie należy wpłacić tzw. opłatę wpisową, a następne raty są pobierane w kolejnych
miesiącach za pomocą systemu Dotpay. Należy zarejestrować kartę w systemie, a płatności są
automatycznie pobierane z konta, w terminach zgodnych z harmonogramem. Wszystkie kwoty oraz
terminy zapłaty są umieszczone w Regulaminie płatności ratalnych. Można wpłacić jedną lub kilka
rat przed wymaganymi terminami, jednak trzeba wcześniej mailowo skontaktować się
z sekretariatem.

FAQ
Czy to dobry pomysł, aby dziecko zaczynało naukę w Polonijce, jeśli nie potraﬁ jeszcze
czytać i pisać w języku polskim?
Okres 5-15 lat to najlepszy moment na naukę języka. W tym czasie dziecko rozwija się najszybciej,
z łatwością przyswaja nowe informacje i ma największe szanse na wychwycenie melodyjności
języka. W takich przypadkach możemy zaproponować Pakiet Na Start, w którym można nauczyć
się podstaw języka tj. liter i sylab, a także najważniejszego słownictwa używanego w praktycznych
sytuacjach.

Ile godzin tygodniowo powinno się poświęcać na naukę z dzieckiem?
W Polonijce stawiamy na elastyczność i indywidualność, dlatego ilość godzin potrzebna do
przyswojenia materiałów uzależniona jest od potrzeb i dyspozycyjności dziecka. Internetowa
Platforma Edukacyjna dostępna siedem dni w tygodniu, zawiera materiały edukacyjne typowe dla
polskiej szkoły, ale to rodzic decyduje, które z nich wykorzysta podczas pracy z dzieckiem.
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Zależy nam na, aby dziecko miało kontakt z nauczycielem „na żywo”. Czy Polonijka
oferuje takie zajęcia?
Nasi nauczyciele wiedzą, jak ważne jest, aby dziecko nie tylko znało polską tradycję i kulturę, ale
mogło o niej również swobodnie rozmawiać, np. z dziadkami, rówieśnikami czy kuzynami. Właśnie
dlatego Dział Edukacji przygotował dwie formy pracy z dziećmi: Webinaria i Wideospotkania. Są
to lekcje „na żywo” z nauczycielami w małych i dużych grupach, prowadzone w celu rozwijania
umiejętności komunikowania się w języku polskim.

Jakie mamy doświadczenie
do
w pracy z dziećmi z Polonii?
Mimo że materiały edukacyjne udostępniane na Internetowej Platformie Edukacyjnej powstały
w oparciu o polską podstawę programową, nasi nauczyciele nie zapominają o potrzebach
edukacyjnych dzieci z Polonii. Scenariusze lekcyjne przygotowane przez Dział Edukacji zawierają
ćwiczenia, które mają na celu zniwelowanie trudności językowych małych rodaków mieszkających
za granicą. Warto również dodać, że lekcje on-line z języka polskiego prowadzone są przez
nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kiedy rozpoczyna się nauka w Polonijce?

Nauka w Polonijce rozpoczyna się 1 września i trwa do 30 czerwca. Jednak już w momencie
dokonania opłaty dziecko otrzymuje dostęp do przygotowawczej platformy edukacyjnej. Jest to
narzędzie, które pozwoli mu oswoić się z językiem polskim, przygotować do zajęć prowadzonych w
ciągu roku szkolnego, a także rozwijać pasje i zainteresowania. Z platformy przygotowawczej
korzystać mogą wszyscy: miłośnicy łamigłówek matematycznych, przyszli artyści oraz wielbiciele
baśni i legend.

Moje dziecko ma 15 lat, ale nie zna języka polskiego. Czy mogę je zapisać do klasy
pierwszej?
Niestety nie. Dzieci w poszczególnych klasach współpracują ze sobą np. za pośrednictwem projektu
"Kolega z ławki", więc są one przydzielane do klas zgodnie z wiekiem obowiązującym
w polskiej szkole. Do pierwszej klasy zapisywane są 7-latki, do drugiej - 8-latki itd. Materiały
przygotowane na bazie polskiej podstawy programowej dostosowane są do wieku dziecka, tak
aby zadbać o jego optymalny rozwój. Dzieci w pierwszej klasie uczą się np. liczyć do 10,
a piętnastolatek tę wiedzę będzie już posiadał z zagranicznej szkoły. Nie jest to szkoła językowa.
Warto rozważyć Pakiet Na Start, jeśli dziecko jeszcze nie posiada podstaw języka polskiego i nie
skończyło 12 lat.

Skąd wezmę lektury i podręczniki do nauki z dzieckiem?
Internetowa Platforma Edukacyjna jest samowystarczalna, co oznacza, że nie ma potrzeby
korzystania z podręczników. Wszystkie treści z podstawy programowej zostały umieszczone
w scenariuszach lekcyjnych i są wystarczające do opanowania programu z danej klasy. Spis lektur
znajduje się na proﬁlu ucznia. Niektóre lektury są dostępne w Bibliotece Cyfrowej, która jest ciągle
ulepszana i uzupełniana.

Czy dziecko musi uczyć się wszystkich przedmiotów, np. języka angielskiego?
Program jest bardzo elastyczny i można wybierać odpowiednie lekcje i przedmioty. Żaden
przedmiot nie jest obowiązkowy. Dzieci z krajów anglojęzycznych mogą uzyskać zwolnienie
z realizacji języka angielskiego.
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Jak dołączyć do Polonijki?

1

Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie www.polonijka.edu.pl

2

Wybierz pakiet edukacyjny

Pakiet Na start

3

Pakiet Mini

Pakiet Standard

Pakiet Premium

Dokonaj płatności

ZAPŁAĆ PRZEZ PAYPAL/KARTĄ

ZAPŁAĆ PRZELEWEM TRADYCYJNYM

ROZŁÓŻ NA RATY

UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI!
Dołącz do 16 000 zadowolonych
rodzin, które skorzystały z Internetowej Platformy Edukacyjnej.
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