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Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(ze zmianami), Ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Statut Szkoły 

Podstawowej nr 3 we Wronkach. 

Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutowych zgodnie z potrzebami codziennej 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Niniejszy regulamin jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczniów. 

 

WSTĘP 

 

Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą 

zgodnie z tradycjami narodowymi i ogólnoludzkimi normami moralnymi. 

Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie 

im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy. 

Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność i współodpowiedzialność za 

pracę i wyniki wszystkich ich ogniw ( Rada Pedagogiczna, młodzież i rodzice reprezentowani 

przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców ). 

Nauczyciele i uczniowie mają obowiązek znać i przestrzegać niniejszy regulamin. 

 
 

Rozdział I 

Sprawy organizacyjne i porządkowe. 

 

Obowiązki uczniów: 

 

§ 1.1.   Uczeń przychodzi do szkoły punktualnie. 

2. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska. Z głównego wejścia korzystają 

wyłącznie uczniowie dojeżdżający rozpoczynający zajęcia i wszyscy uczniowie kończący 

zajęcia. 

3. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie zachowują się spokojnie, poruszają się prawą 

stroną schodów, ustawiają się przed salami. 

4. W czasie przerw uczniowie przebywają na boisku szkolnym lub na korytarzach, na których 

zachowują porządek. Po wejściu do budynku poruszają się prawą stroną schodów i po 

dzwonku ustawiają się przed salami lekcyjnymi.  

5. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkolnego. 

6. Wychodząc z sali lekcyjnej zostawiamy po sobie ustawione stoliki, zasunięte krzesła, 

zmazaną tablicę. Każdego dnia w oddziale dyżur pełni 2 dyżurnych, zgodnie z listą 

w dzienniku elektronicznym, którzy po każdej lekcji sprawdzają porządek w sali.  

 

§ 2. Uczeń zwolniony decyzją dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego, przebywa 

w miejscu, w którym odbywa się lekcja. Na pisemny wniosek rodzica i za zgodą dyrektora szkoły 

uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, jeśli odbywają się one na pierwszej 

lub ostatniej lekcji w planie zajęć ucznia. Opiekę nad uczniem zwolnionym sprawują wówczas 

jego rodzice. 

 

§ 3. Szczególne zasady zachowania się ucznia w salach lekcyjnych: chemicznej, fizycznej, 

biologicznej, informatycznej, technicznej oraz w sali gimnastycznej określają odrębne 

regulaminy wywieszone w tych salach. 

 

§ 4. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania dyrektora szkoły lub nauczycieli 

o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Na terenie szkoły uczeń jest 
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zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób. 

§ 5. Palenie przez ucznia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, picie alkoholu, używanie 

narkotyków lub innych środków odurzających jest poważnym wykroczeniem i jest zakazane. 

 

Prawa uczniów: 

 

§ 6. Każdy uczeń ma prawo do udziału w demokratycznych wyborach do Samorządu 

Uczniowskiego. Wybory do Rady Samorządu określa odrębny regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 7. Uczeń ma prawo do korzystania po zajęciach obowiązkowych z sali gimnastycznej, boiska 

szkolnego i innych pomieszczeń szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem za zgodą dyrektora szkoły 

i pod opieką nauczyciela.  

 

 

Rozdział II  

Stosunek uczniów do nauki 
Prawa uczniów: 

§ 8.1. Uczeń  ma   prawo  do  właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia      

zgodnie z zasadami higieny umysłowej. 

2. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole 

zapewniających bezpieczeństwo i poszanowanie jego godności. 

 

§ 9. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczycieli i kolegów, jeśli zaległości 

powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, trudności w nauce). 

 

§ 10. 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji zgodnie z zasadami określonymi przez 

nauczyciela na podstawie Oceniania Wewnątrzszkolnego. 

2. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji – w trakcie sprawdzania 

obecności. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na  lekcji. 

Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe ( nie dotyczy zapowiedzianych prac 

pisemnych). 
 

§ 11. 1. Przygotowanie się ucznia do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed 

eliminacjami na szczeblu wojewódzkim daje uczniowi prawo do zwolnienia 

z odpowiedzi z zajęć edukacyjnych na dwa dni przed konkursem. 

2. Prawo do zwolnienia z pytania w dniu następnym mają uczniowie biorący udział 

w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych oraz członkowie zespołów artystycznych 

biorących udział w imprezach. 

3. Uczeń nie musi odpowiadać jeśli jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”.  
„Szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez Samorząd Uczniowski 

oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku. „Szczęśliwy 

numerek” nie dotyczy zapowiedzianych pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.  

 

§ 12. Uczeń ma prawo do jawności ocen. Ocena musi być wpisana do dziennika elektronicznego. 

Na miesiąc przed zakończeniem półrocza/roku szkolnego uczeń ma prawo znać wszystkie oceny 

proponowane z zajęć edukacyjnych oraz proponowaną ocenę zachowania.§ 13. Uczeń ma prawo 

do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych. 

 

§ 14. Na okres przerw świątecznych i ferii zimowych nie zadaje się prac domowych. 

 

 



Regulamin szkoły 

str. 4/9 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 

 

Obowiązki uczniów: 

 

§ 15. Uczeń jest zobowiązany do: 

1. rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

lekcyjnych, 

2. terminowego wykonywania zadań domowych, 

3. jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki. 

 

§ 16. W szkole obowiązują następujące zasady dotyczące pisemnych form sprawdzania wiedzy 

i umiejętności: 

1. Terminy sprawdzianów i prac klasowych są wpisywane do dziennika 

elektronicznego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zapowiadając 

sprawdzian bądź pracę klasową, nauczyciel dokładnie określa zakres materiału. 

2. W jednym oddziale można przeprowadzić nie więcej niż jeden sprawdzian/pracę 

klasową dziennie i nie więcej niż trzy sprawdziany/prace klasowe w tygodniu.  

3. Prace klasowe muszą być poprawione przez nauczyciela w terminie 3 tygodni pracy 

szkoły, testy i sprawdziany w terminie 2 tygodni pracy szkoły. 

4. Wszystkie prace pisemne są omawiane na lekcji i dane uczniowi do wglądu. Kolejna 

praca klasowa może się odbyć wyłącznie po ocenieniu i omówieniu wcześniej 

napisanej. 

5. Kartkówki sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich lekcji. 

Nauczyciele nie są zobowiązani do zapowiadania kartkówek, a oceny z nich 

są traktowane na równi z oceną z odpowiedzi ustnej. Jeśli w tym samym dniu była 

praca klasowa, nauczyciele w danym oddziale ograniczają przeprowadzanie 

kartkówek do dwóch. Kartkówki powinny być poprawione i ocenione w terminie 

1 tygodnia pracy szkoły i dane uczniowi do wglądu. 

6. Na 3 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy ograniczyć do minimum 

przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć obejmujących zakres 

szerszy niż 3 jednostki tematyczne. 

 

 

Rozdział III 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

§ 17. 1. Uczniowie mają prawo do rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez 

udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Realizacji tego celu służą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach, zróżnicowanie 

zadań domowych, działalność w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań, 

wycieczki naukowe. 

3. Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i przeglądach. 

 

§ 18. Reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych jest prawem i 

zaszczytem dla ucznia. 

 

 

Rozdział IV 

Tradycje i ceremoniał szkoły. 

 

§ 19. 1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji 

szkoły. 

2. Do ceremoniału szkolnego należą: 
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a) ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w szkole, 

b) zaprzysiężenie pocztu sztandarowego, 

c) nagradzanie najlepszych uczniów i wyróżnienie rodziców, 

d) uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły. 

 

§ 20. 1. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie galowym strojem uroczystości szkolnych 

i państwowych. 

2. Podczas uroczystości szkolnych oraz państwowych obowiązuje strój galowy: biała 

koszula/bluzka, ciemna marynarka lub sweter, ciemne spodnie/spódnica. 

3. Galowy strój obowiązuje podczas: 

a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

b) uroczystych apeli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta 

Niepodległości, Narodowego Święta Trzeciego Maja,  Święta Patrona, 

c) egzaminów zewnętrznych,  

d) innych okoliczności po zarządzeniu dyrektora szkoły. 

 
 

Rozdział V 

Kultura bycia i dyscyplina. 

 

Prawa uczniów: 

 

§ 21.1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania 

go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 

2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie. 

 

Obowiązki uczniów: 

 

§ 22. Uczeń dba o czystość mowy ojczystej – nie używa wulgaryzmów. 
 

§ 23. Uczeń okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, a także godnie zachowuje się 

poza szkołą. 

 

§ 24. 1. Uczeń ma obowiązek: przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, 

marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego; dbać o porządek, ład, estetykę 

pomieszczeń klasowych, świetlicy i stołówki szkolnej oraz zieleni w szkole 

i otoczeniu. 

2. Uczeń na lekcji nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów, nie trzyma na ławce jedzenia. 

 

§ 25. 1.   Uczeń regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne. 

2. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest zaświadczenie lekarskie lub 

prośba rodziców. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w ciągu tygodnia od momentu 

powrotu ucznia do szkoły. 

4. Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor szkoły lub wychowawca. Pisemna prośba 

o zwolnienie ucznia ze szkoły musi zawierać oświadczenie, że rodzic bierze pełną 

odpowiedzialność za powrót dziecka ze szkoły do domu. 

 

§ 26. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę zachowania. 

 

§ 27. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
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nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

 

§ 28. 1.  Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość stosownie do 

miejsca, jakim jest szkoła.  

2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, 

ramiona oraz z dużymi dekoltami.  

3. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania 

paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.  

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach 

obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.  

 

§ 29. Podstawą wystawienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku jej zniszczenia lub 

zgubienia jest wpłacenie 9 zł na wskazane konto organu prowadzącego szkołę. 
 

§ 30. Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów 

zagrażających zdrowiu i życiu innych uczniów. W razie kradzieży wartościowych rzeczy szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności. 
 

§ 31. 1. Uczniom nie wolno rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów 

i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych a także używać podczas zajęć 

edukacyjnych telefonów komórkowych.  

2. W sytuacji nieprzestrzegania zasad w ust. 1 urządzenie zostanie  zabrane przez 

nauczyciela. Rodzice odbierają telefon u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 

3. W sytuacjach nagłych informacje są przekazywane uczniom za pośrednictwem 

sekretariatu szkoły. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież telefonu komórkowego.  

 

 

Rozdział VI 

Nagrody i kary. 

 

Nagrody: 

Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów. 

 

§ 32. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1. najwyższe oceny z przedmiotów i zachowania, 

2. szczególnie wyróżniające się zachowanie, 

3. wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

sportowych, 

4. 100% frekwencję, 

5. wzorową działalność na rzecz klasy i szkoły, 

6. inną wyróżniającą się postawę na rzecz klasy, 

7. udział w akcjach charytatywnych, 

8. inne prace. 

 

§ 33. Formy udzielania nagród: 

1. pochwała wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji uczniowskiej, 

2. pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej, 

3. nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar, 

4. list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych, 

5. list gratulacyjny, 
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6. wpis do ,,Pamiątkowej Księgi Ósmoklasisty”, 

7. uhonorowanie tytułem Primus Inter Pares oraz wpisem do Księgi Herbertowskiej, 

8. przyznanie nagrody ,,Złote jabłko”. 

 

§ 34.  Uczeń, który w klasie  VII  i  VIII  otrzymał  świadectwo  z  wyróżnieniem  zostaje  wpisany  

do Pamiątkowej  Księgi  Ósmoklasisty  i  w  ten  sposób  zostaje  dodatkowo  uhonorowany  za 

przyniesienie zaszczytu szkole. 

 

§ 35. Trzech uczniów, którzy w klasie VII i VIII otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, a w klasie 

VIII uzyskali najwyższy średni wynik z wszystkich egzaminów zostaje dodatkowo 

uhonorowanych tytułem Primus Inter Pares (wg odrębnego regulaminu) oraz wpisem do Księgi 

Herbertowskiej. 

 

§ 36.  Uczeń, który osiągnął znaczący sukces w jakiejś dziedzinie, zostaje uhonorowany nagrodą 
Złote Jabłko zgodnie z odrębnym regulaminem. 

 

§ 37. Uczeń, który przez ostatnie dwa lata nauki w szkole uzyskał najwyższą średnią ocen 

ze wszystkich zajęć edukacyjnych, zostaje dodatkowo uhonorowany nagrodą rzeczową przyznaną 

przez Radę Rodziców. 
 

§ 38. Niżej wymienione osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach i innych 

formach współzawodnictwa są odnotowywane na świadectwie szkolnym w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia : 

1. udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty 

na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

2. osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów –na szczeblu co najmniej powiatowym (I-

III miejsca), 

3. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego. 

  

§ 39. Szczególne osiągnięcia uczniów wpisuje się na świadectwie szkolnym. 

 

§ 40. Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły na wniosek: wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców, instytucji lub zespołu osób po odpowiednim 

udokumentowaniu. 

 

§ 41. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji szkoły. 
 

Kary: 

 

§ 42. Zasady karania: 

1. Stopniowanie kar jest uwarunkowane szkodliwością popełnionego czynu. 

2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności ucznia. 

4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

 

§ 43. Kara może być udzielona uczniowi za: 

1. nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły, 

2. naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej, albo groźby karalne względem 

innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających 

na terenie szkoły, 

3. niszczenie mienia szkoły, 
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4. świadome łamanie przepisów bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych, 

5. popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo w myśl przepisów obowiązującego 

prawa, 

6. stwierdzone używanie wyrobów tytoniowych, e-papierosów na terenie szkoły lub   

w jej bezpośrednim otoczeniu, 

7. używanie, namawianie do używania i rozprowadzanie narkotyków, 

8. stwierdzone spożywanie alkoholu, napojów energetyzujących bądź innych środków 

odurzających na terenie szkoły, 

9. przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu bądź innych środków 

odurzających, 

10. fałszowanie ocen i dokumentów(usprawiedliwień , zwolnień rodziców, wpisywania 

ocen do e-dziennika i dokonanie innych samowolnych wpisów do dokumentacji 

szkolnej), 

11. wnoszenie na teren szkoły i używanie broni, narzędzi i środków służących 

do obezwładniania oraz środków pirotechnicznych, 

12. wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć bez zgody 

wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia bądź nauczyciela dyżurującego. 

13. rejestrowanie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych, 

14. systematyczne zaburzanie dyscypliny na lekcjach, 

15. używanie podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innego sprzętu 

elektronicznego, 

16. oraz w innych nie ujętych w regulaminie zdarzeniach. 

 

§ 44. 1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

 

a) uwaga ustna nauczyciela, 

b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag, 

c) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika, 

d) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora, 

e) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

f) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej Szkoły (na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej), 

g) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem 

do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły, gdy ten: 

 umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

 dopuszcza się kradzieży, 

 wchodzi w kolizje z prawem, 

 demoralizuje innych uczniów, 

 permanentnie narusza postanowienia Statutu. 

 
§ 45.  Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zakazie 

udziału ucznia w wycieczce szkolnej, gdy ten rażąco narusza postanowienia Statutu Szkoły. 

 

§ 46. O zakazie uczestniczenia ucznia w imprezie szkolnej decyduje wychowawca klasy, który 

jest zobowiązany do powiadomienia organizatorów imprezy o tym, którego z uczniów jego klasy 

zakaz dotyczy. 

 

§ 47. O zastosowanej karze wymienionej w §44 ust.1 e), f), g) dyrektor szkoły zawiadamia 

na piśmie rodziców ucznia lub jego opiekunów prawnych. 

 

§ 48. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty 
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jego popełnienia, winno zawierać informacje o prawie odwołania oraz terminie i sposobie 

odwołania. 

 

§ 49. 1. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:  

a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze 

z wnioskiem o jej uzasadnienie,  

b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze 

do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,  

c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni 

od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 

§ 50. Jeżeli Rada Pedagogiczna po wnikliwym rozpatrzeniu odwołania podtrzymuje 

wcześniejszą decyzję o ukaraniu ucznia np. zakazem udziału w imprezie/wycieczce, uczeń 

ponosi wszelkie koszty manipulacyjne związane z imprezą/wycieczką.  

 

§ 51. W przypadku udowodnienia uczniowi kradzieży,  bądź  świadomego zniszczenia  mienia 

szkoły, uczeń lub jego rodzice mają obowiązek pokryć koszty poniesione w związku z jego 

odzyskaniem, albo naprawą, wyłączając z tego wypadki losowe. 

 

 

§ 52. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona przy 

ustalaniu oceny ze sprawowania. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe. 

 
 

§ 53. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja dokonywana jest 

w miarę potrzeb przez zespół powołany przez dyrektora szkoły, składający się z przedstawicieli 

Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

 

§ 54. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone zmiany i uzupełnienia wynikające 

z przepisów prawa oświatowego. 

 

§ 55. Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i zatwierdzeniu przez 

Radę Pedagogiczną. 

 

§ 56. Zmiany w Regulaminie Szkoły wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 

sierpnia 2020 r. 


