
REGULAMIN MAŁEJ AKADEMII JĘZYKOWEJ SP4 

 

Postanowienia ogólne 

Dotychczas Mała Akademia Językowa działała na zasadzie koła zainteresowań, 

organizującego zajęcia dla swoich członków na terenie szkoły. Obecnie jej charakter się 

zmienia – również z powodu zmieniającej się ostatnio rzeczywistości – i wychodząc temu 

naprzeciw, Mała Akademia Językowa zaczyna łączyć cechy klubu golfowego
1
 oraz 

anglosaskiej public school
2
. Tym sposobem nasza Akademia nabiera cech elitarnych, a przy 

tym wykorzystuje dobrze nam wszystkim znane narzędzia zdalne. 

 

 

Cele Małej Akademii Językowej SP4 

 rozwijanie kompetencji językowych 

 przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

 poszerzanie zainteresowań 

 stworzenie możliwości do używania języka obcego na co dzień jako jednego z 

narzędzi komunikacji 

 przybliżanie kultury krajów anglojęzycznych i nie tylko 

 

Studenci Małej Akademii 

 do Małej Akademii Językowej SP4 zaproszony może uczeń klas IV – VIII 

 uczeń musi wyróżniać się odpowiednim zachowaniem oraz obowiązkowością 

 Studenci Akademii otrzymują tytuł szlachecki, nadany przez Jej Wysokość Dyrekcję, 

podczas uroczystego pasowania 

 dla Studentów zostaje stworzona grupa na Classroom, gdzie ma miejsce 

przekazywanie informacji oraz ewaluacja osiągnięć 

 Mała Akademia Językowa SP4 działa w cyklu jednego roku, który składa się z dwóch 

semestrów 

                                                           
1
 Do ekskluzywnego klubu golfowego nie można się zapisad – należy zostad do niego zaproszonym. 

2
Public school, wbrew pozorom, nie oznacza zwykłej szkoły publicznej. Jest to szkoła prywatna, dostępna tylko 

dla określonych kręgów.  



 podczas zajęć jak i przerw w trakcie zajęć, uczestnik pozostaje pod opieką 

organizatora i nie może samowolnie opuszczać sali; odpowiedzialność organizatora 

kończy się z chwilą zakończenia zajęć 

 wraz z końcem roku akademickiego najpilniejsi Studenci otrzymują dyplom oraz 

nagrodę ufundowaną przez sponsorów; o otrzymaniu nagrody decyduje udział w 

zajęciach oraz zaangażowanie 

 za wyłonienie nagrodzonych odpowiedzialna jest Komisja Akademicka; następuje to 

na podstawie oceny wysiłku, zaangażowania i osiągniętych wyników 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji terminów i tematów zajęć, o 

czym każdorazowo poinformują Studentów Akademii 

 każdy Student zobowiązany jest do regularnego korzystania z konta Classroom oraz 

systematycznego uczestnictwa w projektach Akademii 

 świadomy przyjęcia do stanu wyższego, Student Małej Akademii zobowiązany jest do 

godnego reprezentowania uczelni oraz postępowania zgodnie z zasadami kodeksu 

szlacheckiego 

 

Rekrutacja 

 Studentów rekrutuje Komisja Akademicka Małej Akademii Językowej SP4, w skład 

której wchodzą koordynatorzy oraz Dyrektor SP4, występujący w roli Monarchy 

 rok akademicki rozpoczyna się w październiku 

 


