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REGULAMIN PRYWATNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„SOKRATES” 

Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 

1. zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, 

2. zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, 

3. wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej, 

4. kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy, 

5. upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu                      

i w każdej sytuacji, 

6. eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły. 

 

Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów 

Regulaminu przez szkołę jak również przez Rodziców. 
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Postanowienia wstępne 

 

 
§ 1 

  

Prywatna Szkoła Podstawowa „SOKRATES” w Częstochowie, zwane dalej Szkołą, działają                 

w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły i przepisach obowiązujących w placówkach 

niepublicznych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.  
  

§ 2 
  

W  szkole obowiązuje zasada równego traktowania wszystkich uczniów i pracowników Szkoły, 

bez względu na  rasę, płeć, religię i narodowość.  
  

  
ROZDZIAŁ I : Organizacja pracy Szkoły 

 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 3 
  

1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Czas trwania nauki w szkole 

podstawowej wynosi - 8 lat. Nauka w szkole podstawowej odbywa się w dwóch cyklach 

kształcenia: 

- w klasach I – III, 

- w klasach IV – VIII. 

2. Szkoła działa  we  wszystkie  dni nauki  szkolnej  w godzinach  od 7.00 do  16.30.    

3. Uczniowie, nauczyciele i rodzice/prawni opiekunowie uczniów przebywający na terenie 

Szkoły,  zobowiązani są do przestrzegania  postanowień niniejszego  regulaminu. 
   

 

Poranna opieka świetlicowa 
  

§ 4 
  

Świetlica poranna działa  na terenie Szkoły w godzinach od 7.00 do  8.15,  zapewniając uczniom  

bezpieczeństwo  pod opieką  nauczyciela  świetlicy.  Nauczyciel  sprawuje  nadzór  nad  

bezpieczeństwem  dzieci  na  terenie  Szkoły.  
Warunkiem otoczenia ucznia opieką  jest zgłoszenie się dziecka w pomieszczeniu świetlicy.   

  

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
  

§ 5 
  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.15. 
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§ 6 

  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach: 8.15 – 16.35, wg następującego   

harmonogramu:  
  

                                         

 
lekcja 1. 08.15 – 09.00 

lekcja 2. 09.10 – 09.55  
lekcja 3. 10.05 – 10.50  
lekcja 4. 11.00 – 11.45 

lekcja 5. 12.05 – 12.50  

lekcja 6. 13.00 – 13.45  

lekcja 7. 13.55 – 14.40 

lekcja 8. 14.55 – 15.40 

lekcja 9. 15.50 – 16.35 

  

§ 7 
    

Opiekę nad klasami, w czasie przerw miedzy obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi,  

sprawują nauczyciele wyznaczeni w harmonogramie dyżurów międzylekcyjnych.  
  

§ 8 
  

Nauczyciel prowadzący w jednej klasie kilka kolejnych zajęć ma prawo swobodnego  

decydowania o przeprowadzaniu przerw, pod warunkiem, że obejmują one minimum 1/5 czasu 

zajęć.  
 

§ 9 
  

Uczniowie  mają  codziennie,  pomiędzy  obowiązkowymi  zajęciami, 15-minutową  przerwę 

(pomiędzy 14.40-14.55). Jeżeli pogoda  na  to  pozwala  –  spędzają  ją  na  powietrzu  pod  

opieką  wychowawcy  lub  wyznaczonego  nauczyciela  wg harmonogramu  dyżurów  

międzylekcyjnych.  Uznaje  się,  że  dziecko,  które  przychodzi  do  Szkoły  jest zdrowe, ubrane 

stosownie do pogody i może uczestniczyć w spacerze.  
  

Przerwa obiadowa 
 

§ 10 
  

Przerwa  obiadowa  dla  uczniów  rozpoczyna  się  po  zakończeniu 4.  godziny  obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych,  czyli o godz.  11.45.  W czasie  jej  trwania, każdy uczeń ma możliwość 

zjedzenia ciepłego posiłku oraz swobodnej aktywności na terenie Szkoły.   

   
§ 11 

  

1.Opiekę  nad  uczniami  poszczególnych  klas,  podczas  przerwy  obiadowej, sprawują ich  

wychowawcy  albo nauczyciele wyznaczeni w harmonogramie dyżurów.    

2.Obowiązkiem nauczyciela jest nadzór nad realizacją zadań porządkowych wynikających             

z niniejszego regulaminu, nadzór nad przebiegiem obiadu, a także realizacja innych zadań 
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wynikających z programu i planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.  
 

§ 12 
  

Zasady zachowania się w stołówce określa regulamin stołówki.   
  

Zajęcia pozalekcyjne 
 

§ 13 
  

1.Zajęcia popołudniowe organizowane są w godz. 14.40 - 16.35. 
2.Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w formie opieki świetlicowej, zajęć dodatkowych lub 

odrabiania lekcji.  
3.Wychodzenie z zajęć i ze Szkoły podczas zajęć pozalekcyjnych, jak również wchodzenia 

rodziców do klas, w których odbywają się zajęcia, jest możliwe jedynie za zgodą jednego               

z wychowawców. 

 
Popołudniowa opieka świetlicowa 

  

§ 14 
  

Świetlica popołudniowa działa w szkole od  momentu zakończenia zajęć edukacyjnych do  godz. 

16.35, zapewniając uczniom bezpieczeństwo pod opieką nauczycieli świetlicy.   

 
§ 15 

  

Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach 

świetlicy, chyba, że zostaną wcześniej odebrane przez rodziców/prawnych opiekunów.  
                                             

§ 16 
  

 Dzieci powinny być odebrane ze świetlicy do godziny 16.35  
  

Zajęcia dodatkowe 

 

§ 17 

  

Uczniowie wybierają zajęcia dodatkowe raz w ciągu roku, zgodnie z propozycjami 

przedstawionymi przez Szkołę, na początku każdego roku szkolnego.   
 

§ 18 
  

Nauczyciel Szkoły  przygotowujący  zajęcia, o których mowa w § 17, zobowiązany  jest uzyskać 

akceptację  dyrektora Szkoły  dla ich terminu i programu oraz ponosi za nie odpowiedzialność.  
  

§ 19 
  

1.Uczniowie mają prawo wyboru zajęć stosownie do swoich chęci i możliwości, z zastrzeżeniem 

ust. 2.   

2. Dyrektor może ograniczyć prawo wyboru zajęć dodatkowych uczniowi, który:  
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    a)   narusza dyscyplinę na zajęciach dodatkowych, utrudniając ich prowadzenie,   

    b)   opuszcza zajęcia dodatkowe bez usprawiedliwienia.   
  

§ 20 
  

1. Uczeń  zobowiązany  jest  do  uczęszczania  na  wybrane  zajęcia  dodatkowe  przez okres  

całego  roku  szkolnego  z zastrzeżeniem ust. 2.   
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy odrabiania lekcji oraz czasu pozostawania w świetlicy.   
 

§ 21 
  

W szkole mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe przez nauczycieli/instruktorów spoza Szkoły 

(dodatkowo płatne).   

 
§ 22 

  

Nauczyciel przygotowujący zajęcia, o których mowa  w § 21,  zobowiązany jest  uzyskać  

akceptację dyrektora  Szkoły dla ich terminu i programu oraz ponosi za nie odpowiedzialność.  

 
§ 23 

  

W  przypadku  wszelkich  zajęć  związanych  z  opuszczeniem  terenu  Szkoły   i  jej  najbliższej  

okolicy,  obowiązuje nauczycieli  wypełnianie  karty  wycieczki.  Zatwierdzenie  karty  jest  

równoznaczne  z  upoważnieniem  do  prowadzenia zajęć poza terenem Szkoły.  
  

Odrabianie lekcji i zajęcia wyrównawcze 

  

§ 24 
  

1. Uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych na terenie  Szkoły, pod opieką 

nauczyciela  świetlicy; nie są to zajęcia obowiązkowe.  
2. Zajęcia wyrównawcze dla wytypowanych przez  wychowawców uczniów klas I – III są 

zajęciami obowiązkowymi.  

3. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV – VIII, nie są obowiązkowe, z zastrzeżeniem 

ust.3a;   
a) zajęcia wyrównawcze są obowiązkowe dla tych uczniów, których rodzice/prawni 

opiekunowie wyrazili na to zgodę.  
 

  

ROZDZIAŁ II: Porządek i dyscyplina pracy uczniów 
 

Opuszczanie terenu Szkoły 
 

§ 25 
  

1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach przewidzianych               

w rozkładzie zajęć.  
2. W  przypadku spóźnienia, uczeń zobowiązany jest do cichego zajęcia miejsca. Wyjaśnienie  

przyczyny  spóźnienia winno odbyć się po zakończeniu zajęć.  
3. Uczniowie spóźniający się na pierwszą lekcję, mają obowiązek wykonać wszystkie możliwe 

czynności związane z przygotowaniem się do zajęć przed wejściem do sali lekcyjnej.  
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§ 26 
  

Uczniowie  mają    prawo opuszczenia budynku  Szkoły w czasie  zajęć lekcyjnych oraz  podczas  

przerw  wyłącznie  pod  opieką nauczyciela.   
  

§ 27 
  

Rodzice  ucznia  klas  IV-VIII mogą  upoważnić  swoje  dziecko  do  samodzielnego  wyjścia  ze  

Szkoły  po  planowym zakończeniu zajęć. Upoważnienie takie winno mieć formę pisemną.  
  

§ 28 
  

Rodzice  ucznia  mogą  upoważnić  inną  osobę  dorosłą  do  odebrania  dziecka  ze  Szkoły.  

Upoważnienie  takie  winno mieć formę pisemną.  

  

§ 29 
  

Uczeń opuszczający Szkołę po zakończeniu zajęć, ma obowiązek poinformowania  nauczyciela,  

pod  którego  opieką się znajduje lub  nauczyciela świetlicy, o opuszczeniu Szkoły.  
  

Nieobecność na zajęciach 
 

§ 30 
  

1. Rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwienia jego nieobecności na zajęciach    
szkolnych.   
2. Usprawiedliwienie ucznia winno mieć formę pisemną.  
3. Usprawiedliwienie powinno zawierać:  

     a) datę usprawiedliwianej nieobecności,  
     b) jej wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć),   

     c) przyczynę,   

     d) wyraźny podpis jednego z rodziców.   
 4. Zasady określone w ust. 2 i 3 obowiązują  również w przypadku wyprzedzającego     
zwalniania  ucznia z zajęć lekcyjnych.  
 5. Rodzice mogą zwalniać ucznia z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.       

 

§ 31 
  

1. Uczniowie nieobecni na zajęciach zobowiązani są nadrobić zaległy materiał ze wszystkich 

przedmiotów.   
 

 

 

Wyposażenie i ubiór szkolny 
  

§ 32 
  

1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku podstawowych elementów wyposażenia  

szkolnego:  
    a) obuwia na zmianę,  
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    b) krótkich spodenek i koszulki gimnastycznej oraz obuwia do ćwiczeń sportowych,   
    c) ubioru szkolnego („mundurku”) stosownie do pory roku,  

    d) podręczników i przyborów szkolnych wg wykazu przedstawionego przez nauczycieli.   
  

§ 33 

Ubranie ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej Sokrates powinno być wyrazem szacunku dla 

pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów 

i znajomości norm obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, 

prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia. 

1. Regulaminowy strój obowiązkowy uczniów szkoły podstawowej klas I - VI:  

           - chłopcy:    

            koszulka z krótkimi rękawami z logo Szkoły, spodnie,  
          - dziewczęta:   
            koszulka z krótkimi rękawami z logo Szkoły, spódnica lub spodnie. 

2. Strój codzienny uczniów klas VII - VIII ma być czysty, schludny, niewyzywający, uszyty                     

z nieprzeźroczystych materiałów w kolorach "szkolnych": 

a) uczennice i uczniowie powinni mieć zasłonięty tułów wraz z górną częścią ramion i uda, 

b) chłopcy muszą nosić na terenie szkoły długie spodnie. W okresie letnim dozwolone są spodnie 

zakrywające kolana. 

3. W budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy. 

4. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor muszą mieć 

charakter naturalny. Długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na 

lekcji. 

5. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują odrębne zasady dotyczące ubrania, ustalone 

przez nauczycieli tego przedmiotu. 

6. Niedozwolone jest noszenie odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami 

propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie. 

7. Dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii, np. kolczyków, pierścionków, bransoletek. 

8. Dozwolone jest używanie tylko kosmetyków korygujących i maskujących. Paznokcie powinny 

być krótkie, czyste, mogą być pomalowane bezbarwną emalią lub odżywką.   
9. Odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni. 

10. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. 

11. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik szkoły ma prawo zwrócić 

mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń. 

12. Wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach 

spornych dyrektor szkoły. 

13. Ocena zachowania   uwzględnia przestrzeganie regulaminu stroju ucznia. 

 

 

§ 34 
  

Wygląd i ubiór szkolny ucznia winien być odpowiedni do okoliczności.   
       

§ 35 
  

Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  cenne  przedmioty  przynoszone  przez  uczniów,  za  

wyjątkiem  sytuacji,  w której  powierzone  zostały  pod  opiekę  jednego z  nauczycieli.  

Odpowiedzialność  ponosi  w  takiej  sytuacji  tenże nauczyciel.  
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§ 36 
  

1. Na  terenie  Szkoły  obowiązuje  zakaz  używania  telefonów  komórkowych,  gier   
elektronicznych  oraz  odtwarzaczy muzycznych.  
2. Na specjalną  prośbę  rodziców uczeń może  mieć  przy  sobie  telefon, pod warunkiem, że  

będzie   on wyłączony w czasie zajęć.  
 

Porządek na terenie Szkoły 
  

§ 37 
  

Prawa i obowiązki uczniów oraz kary i nagrody zapisane w Statucie Prywatnej Szkoły  

Podstawowej SOKRATES: 

Uczeń ma prawo do: 

− właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

− opieki wychowawczej, 

− bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

− poszanowania godności osobistej,  

− ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

− życzliwego, podmiotowego traktowania, 

− sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych                              

i zachowania, 

− wglądu do ocenionych prac pisemnych, 

− swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

− zapoznania się z obowiązującymi programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi 

na poszczególne oceny, 

− zapoznawania się ze statutem szkoły, szkolnym programem wychowawczym                           

i programem profilaktyki, 

− zapoznania się z regulaminami o charakterze wewnętrznym, 

− pomocy w przypadku trudności w nauce, 

− sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

− ustnego uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny bieżącej i rocznej oraz 

końcowej,  

− rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

− reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

− korzystania z pomieszczeń szkolnych i pomocy dydaktycznych, 

− uczestniczenia w organizowanych formach rozrywki i wypoczynku, 

Do obowiązków ucznia należy w szczególności: 

− systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i innych formach 

życia szkoły, w tym: 

o posiadanie wymaganych zeszytów, podręczników, przyborów szkolnych i innych 

materiałów potrzebnych do wykonywania zlecanych zadań, 

o nie przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, 

o rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie zlecanych zadań, 

o systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, 
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o samodzielna praca podczas prac pisemnych, 

o wyłączenie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć 

lekcyjnych, 

− usprawiedliwianie w formie informacji od rodziców (prawnych opiekunów) każdej 

nieobecności w ciągu siedmiu dni (licząc od dnia powrotu ucznia do szkoły), 

− przestrzeganie zasad kultury w stosunku do kolegów i wszystkich pracowników szkoły 

oraz osób starszych, 

− poszanowanie godności osobistej pracowników szkoły, rodziców i kolegów, 

− przeciwdziałanie aktom przemocy i chuligaństwa, 

− przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji, 

− dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

− dbałość o ład, porządek i dyscyplinę, 

− przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu, 

− dbanie o dobre imię szkoły oraz tworzenie i wzbogacanie jej tradycji, 

− przestrzeganie regulaminów wewnątrzszkolnych, 

− przychodzenie do szkoły w jednolitym, odpowiednim do okoliczności stroju, 

  Uczniowi nie wolno: 

− stosować przemocy fizycznej, 

− działać na szkodę innych osób, 

− przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji, 

− używać wulgarnego słownictwa, 

− wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, 

− spóźniać się na lekcje, 

− przebywać na terenie parkingów i poza terenem szkoły, 

− niszczyć mienia szkolnego, 

− zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych, 

− przynosić do szkoły:  

o wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, 

o gumy do żucia (absolutny zakaz!), 

o większych sum pieniędzy; 

− wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia dyrekcji, 

− palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających, 

rozprowadzać ich wśród uczniów, 

− korzystać z telefonów komórkowych na lekcji, a  po lekcjach w innych celach niż 

komunikowanie się z rodzicami. Naruszenie tego postanowienia spowoduje 

konsekwencje, w postaci zakazu przynoszenia telefonu do szkoły przez wyznaczony 

okres. 

Nagrody i kary 

Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

− pochwałę wychowawcy klasy wobec uczniów klasy, 

− pochwałę dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły, 

− list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia, 

− nagrodę rzeczową lub dyplom uznania. 
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Uczniowie klas IV – VIII mogą otrzymać promocję lub ukończyć szkołę z wyróżnieniem pod 

warunkiem uzyskania średniej ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobrej oceny 

zachowania, 

Za nieprzestrzeganie obowiązków, a także za naruszenie obowiązującego porządku szkolnego 

uczeń może otrzymać: 

− upomnienie wychowawcy klasy, 

− upomnienie dyrektora szkoły, 

− pisemną naganę wychowawcy klasy, 

− pisemną naganę dyrektora szkoły, 

− ustne lub pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów). 

Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, stwarzanie zagrożeń zdrowia lub 

życia innych uczniów i pracowników szkoły, a także naruszenie godności innej osoby uczeń 

może: 

− otrzymać pisemną naganę dyrektora szkoły, 

− być przeniesiony do równoległej klasy w szkole. 

Za niewłaściwe zachowanie oraz niepodporządkowywanie się obowiązującym regulaminom 

uczeń może zostać ukarany zakazem wyjścia z klasy na imprezy kulturalne. 

W przypadku zniszczenia mienia szkoły lub zaśmiecania pomieszczeń i terenu posesji uczeń 

może być zobowiązany do wykonania prac naprawczych lub porządkowych po zaopatrzeniu go                       

w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz 

po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

Za jedno wykroczenie może być uczniowi wymierzona jedna kara. 

Od decyzji dyrektora w sprawie kary uczeń może się odwołać do organu prowadzącego.                

Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku: 

− udowodnienia rozprowadzania narkotyków w szkole lub środowisku, zażywania na 

terenie szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających, 

− udowodnienia agresywnych zachowań wobec kolegów i pracowników szkoły, jeśli 

wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie odniosły pożądanego efektu, 

− udowodnienia kradzieży, wyłudzeń, rozbojów i uporczywej dewastacji mienia szkoły. 

 

  
§ 38 

 
1. Uczniowie zobowiązani  są  do utrzymywania  porządku w swoich  salach lekcyjnych. Za 

realizację tego  obowiązku odpowiedzialni są w szczególności dyżurni i wychowawca klasy.  

2. Klasa winna być posprzątana po zakończeniu zajęć obowiązkowych i dodatkowych.   

3. Nauczyciel ma prawo zażądać od uczniów sprzątnięcia sali przed rozpoczęciem 

przewidzianych w niej zajęć. 

 
§ 39 

 
Uczniowie  zobowiązani  są  do  dekorowania  swoich  pomieszczeń  lekcyjnych.  Za  realizację  

tego  obowiązku odpowiedzialny jest wychowawca klasy.  
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§ 40 

  
Uczniowie zobowiązani są do należytej opieki nad powierzonymi hodowlami.   

  

  
§ 41 

 
1. Każdy uczeń ma prawo do wydzielonego miejsca, przeznaczonego do przechowywania jego  

wyposażenia szkolnego.  
2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie tego miejsca w porządku. 

   
§ 42 

 
Na terenie Szkoły  obowiązuje  wszystkich bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania 

alkoholu.  

  

 

 

§ 43 

  
Uczniowie są zobowiązani do rozwiązywania konfliktów z kolegami i pracownikami szkoły 

zgodnie z obowiązującymi normami współżycia społecznego.  

   

§ 44 

 
Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy klasy, są zobowiązani do obiektywnego wspierania 

uczniów podczas rozwiązywania konfliktów. Rodzice uczniów powinni wspierać działania 

nauczycieli w tym zakresie, jednakże nie podejmując bezpośrednich działań w stosunku do 

innych uczniów.  

  

  
RODZIAŁ III: Inne postanowienia 

 

Informacja o postępach i osiągnięciach ucznia 
 

§ 45 
  

1.  W celu zapewnienia rodzicom informacji na temat osiągnięć szkolnych ich dziecka oraz 

funkcjonowania placówki. 

  

     Szkoła:  

a) organizuje dni otwarte lub zebrania, 

b) zobowiązuje nauczycieli do dodatkowych spotkań indywidualnych z rodzicami  

w razie zaistnienia takiej potrzeby; 

c) utrzymuje aktualny zestaw ogłoszeń na tablicy informacyjnej;  

d) przekazuje informacje rodzicom za pomocą poczty elektronicznej                                                              
 

§ 46 
  

Nauczyciele są zobowiązani do przygotowania materiałów informacyjnych dla uczniów                     
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i niezwłocznego  wpisywania  do  dokumentacji  uczniowskiej  wystawianych  ocen, w  zakresie 

określonym  przez Wewnątrzszkolne Ocenianie oraz przez program Szkoły .  

  

  
Postanowienia końcowe 

  

§ 47 
  

Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z zainteresowanymi nauczycielami, określa regulaminy 

pomieszczeń wydzielonych.  
  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 

 

 

 

                                                     


