
REGULAMIN 
 

 

Zajęcia w Szkole 

 

Szkoła Antiochia, edycja  2018/2019 rozpoczyna się w październiku 2018 i kończy w marcu 2019 roku. Zajęcia w Szkole 

odbywają się w weekendy  piątku do niedzieli według harmonogramu, w godzinach 18.00 piątek – 13.30 niedziela. 

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. 

 

Przebieg zajęć 

 

Przebieg zajęć każdego weekendu oparty jest na podanym na stronie www.szkolaantiochia.pl programie nauczania, 

przebieg zajęć może ulec zmianie przez nauczyciela w porozumieniu z odpowiedzialnym za opiekę w danym dniu 

pracownikiem szkoły oraz studentami. Czas zadawania pytań ustala nauczyciel. Pytania można kierować do nauczyciela 

także podczas przerw oraz na zakończenie zajęć. Zachęcamy również do pozostawiania pytań zapisanych na kartce w 

biurze Szkoły albo do wręczania ich nauczającemu. 

 

Spóźnienie 

 

Uczenie się punktualności jest ważną częścią formowania charakteru, w trakcie uczestniczenia w Szkole. Zachęcamy do 

punktualności. 

 

Telefony komórkowe 

 

W trakcie każdej lekcji telefony komórkowe powinny być wyłączone (nie wyciszone). 

 

Testy 

 

Każdy zjazd kończy się krótkim testem, sprawdzającym znajomość danego tematu. Podczas testu należy także 

odpowiedzieć, czy przeczytało się wskazaną literaturę (jeśli była ona zadana). 

 

Spotkania indywidualne 

 

Chcąc lepiej poznać historię relacji z Bogiem każdego ze studentów podczas sześcio miesięcznej formacji, uczestnicy 

Szkoły biblijnej odbędą minimum jedno spotkanie indywidualne z przydzieloną osobą prowadzącą (pracownika szkoły). 

 

Dyplom 

 

Każdy uczestnik Szkoły otrzyma na zakończenie kartę studenta, na której wyszczególnione będą wszystkie kursy wraz z 

otrzymaną oceną (lub zaliczeniem). Dyplom ukończenia Szkoły otrzymają studenci, którzy będą przestrzegali 

regulaminu Szkoły, zaliczą testy z wszystkich przedmiotów, będą obecni na min. 80% wszystkich zjazdów oraz 

wyjeździe misyjnym. 

 

Nagrywanie lekcji 

 

Wszystkie zajęcia są nagrywane. Studenci Szkoły będą mieli możliwość zakupić nagrania.  

 



Misje 

 

Studenci odbędą przynajmniej jeden wyjazd misyjny na terenie Polski. Stanowi on integralną część Szkoły . 

Uczestnictwo w nim będzie wpływało na ostateczną ocenę na dyplomie.  

 

Opłaty 

 

Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 600zł. Opłata pokrywa wszystkie koszty nauki, wyżywienia, noclegi w budynku 

szkoły, komplet materiałów dydaktycznych oraz koszty wyjazdu misyjnego. Zaliczka w wysokości 100zł jest wymagana 

do 01.09.2018r. Pozostałe 500zł można wpłacić jednorazowo do 01.10.2018 lub w dwóch ratach: I rata w wysokości 

300zł do 01.10.2018, II rata w wysokości 200zł do 01.12.2018. 

 

 

Dobry przykład 

 

Od każdego ze studentów oczekujemy zachowania Bożych standardów w codziennym życiu. Przede wszystkim postawy 

pełnej szacunku wobec innych studentów, pracowników oraz zasad panujących w szkole. W Szkole biblijnej 

niedozwolone są wszelkiego rodzaju używki: narkotyki, papierosy, alkohol . W przypadku stwierdzenia łamania tych 

standardów, student zostanie wydalony ze Szkoły. Student jest wówczas zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów 

uczestnictwa. 

 

Noclegi 
Cisza nocna obowiązuje od 23 do 7 rano. Wszyscy uczniowie zobowiązani są spać w budynku szkoły, w salach 

sypialnianych. W wyjątkowych sytuacjach o noclegu poza szkołą decyduje dyrektor szkoły. Po zakończeniu zjazdu 

uczniowie zobowiązani są posprzątać używane przez siebie sale. 

 

Powody odrzucenia wniosku o przyjęcie do szkoły 
Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie, z każdym też odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna za pomocą 

Internetu lub osobiście. Wśród osób, które pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną o pierwszeństwie przyjęcia na 

zajęcia szkoły decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szkoła zastrzega sobie możliwość odrzucenia podania kandydata 

bez podania przyczyn. 

 

Powody skreślenia z listy studentów 
Brak umiejętności współpracy, nieprzestrzeganie regulaminu, zachowania sprzeczne z zasadami współżycia w grupie, 

zachowania niezgodne z biblijnymi standardami moralności. 

 

Osoby niepełnoletnie 
Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte po rozmowie przedstawiciela szkoły z opiekunami i za ich pisemną zgodą. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Szkoły Antiochia. 
 

 

 

 
……………………………………….. 

 
Data i miejscowość 

 

 

 

 
…………………….………………………… 

 
Czytelny podpis 
 
 


