REGULAMIN SZKOLNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
FILOMATA
W oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329) oraz Statut Szkoły
wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 10 listopada 2015 r. niniejszy Regulamin.

§1
Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Regulamin szkoły jest zgodny ze statutem szkoły
i przepisami obowiązującymi w szkolnictwie.
Postanowienia regulaminu są wiążące dla całej społeczności szkolnej. Propozycje zmian
w regulaminie mogą wpływać od wszystkich zainteresowanych stron.
Zmiany w regulaminie dokonywane są pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Radę Pedagogiczną.
Regulamin szkoły został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę
Rodziców. Wyraża wspólną troskę nauczycieli i rodziców o wychowanie młodego człowieka.
§2
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań
i pogłębianie wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez
szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Realizacji tego celu służyć będzie:
1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
2) indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach,
3) różnicowanie wymagań w pracach domowych,
4) działalność szkolnych, pozaszkolnych kół zainteresowań,
5) działalności organizacji młodzieżowych,
6) organizacja różnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych:
wieczorków, dyskotek, spotkań świątecznych,
7) organizacja wycieczek szkolnych.
§3
Tradycje i ceremoniał szkolny
1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, miasta i regionu.
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły
(pasowanie uczniów kl. I, pasowanie na żaka, mundurki szkolne).
3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych
i uroczystości szkolnych dotyczących m.in.:
1) rozpoczęcie roku szkolnego,
2) Dnia Edukacji Narodowej,
3) rocznicy Odzyskania Niepodległości (11 listopada),
4) rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
5) zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów szkoły,
6) Wigilii szkolnej;
7) innych uroczystości w szkole i imprez poza szkołą wymagających stosownego stroju.
4. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI w mundurku
szkolnym.
5. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów
rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
§4
Prawa i obowiązki ucznia
1. Uczniowie mają prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej oraz możliwościami lokalowymi szkoły,
2) Bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
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3) Pozostawienia w szkole części podręczników i innych przyborów,
4) Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania,
5) Pełnej informacji zwrotnej dotyczącej postępów w nauce i zachowaniu,
6) Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności określonych w WSO,
7) Ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
8) Poszanowania swojej godności oraz nietykalności osobistej,
9) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
10) Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób
trzecich,
11) Korzystania z pomocy doraźnej oraz wyróżnień za dobre wyniki w nauce zgodnie
z regulaminem,
12) Pomocy w przypadku trudności w nauce,
13) Korzystania pod opieką z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
14) Uczestniczenia w życiu szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole,
15) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
16) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
17) Ochrony danych osobowych,
18) Skorzystania z telefonu szkolnego.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu szkolnego,
2) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
3) Chronić własne życie i zdrowie,
4) Przestrzegać zasad higieny osobistej,
5) Przestrzegać zasad kultury współżycia w społeczności szkolnej (wobec kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły),
6) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom
starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
7) Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej
oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
8) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
9) Naprawić w miarę swoich możliwości wyrządzone szkody materialne,
10) Dbać o honor i tradycje szkoły ,
11) Wystrzegać się wulgaryzmów, dbać o kulturę języka,
12) Pozostawiać w szatni kurtki i inne okrycia wierzchnie,
13) Przynosić do szkoły obuwie zmienne.
§5
Samorząd Uczniowski
1. Uczniowie mają prawo do:
1) Uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
2) Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
3) Pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy, opiekuna samorządu, szczególnie
w zakresie przestrzegania reguł demokracji,
4) Spisania ordynacji wyborczej dotyczącej wyboru przewodniczącego szkoły.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) Traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nim objęły osoby
godne zaufania i odpowiedzialne,
2) Respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłyby swoich
funkcji.
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§6
Lekcje
1. Uczniowie mają prawo do:
1) Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
2) Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności,
3) Znajomości kryteriów oceniania przedmiotowego i oceniania zachowania,
4) Jawności oceniania.
2. Uczniowie mają obowiązek do:
1) Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
2) Systematycznego i aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad
porządkowych, np. niewychodzenia z zajęć w celu skorzystania z WC lub załatwienia
innych osobistych spraw,
3) Uzupełniania braków wynikających z absencji.
§7
Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do:
1) Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą i dyrektorem szkoły,
2) Opuszczania w czasie przerwy sali lekcyjnej.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) Pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
2) Dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
3) Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.
§8
Odpoczynek
1. Uczniowie mają prawo do:
1) Odpoczynku podczas przerwy,
2) W trakcie przerwy międzylekcyjnej wyjścia pod opieka nauczyciela na podwórko szkolne
przy sprzyjającej pogodzie,
3) Zabawy w czasie przerw na sali gimnastycznej (pod opieką nauczyciela),
4) Dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli
z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane dni robocze.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie przerwy, m.in.
nie biegać po korytarzu i schodach,
2) Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
3) Nieopuszczania terenu szkoły, a także niewychodzenia przed budynek szkolny bez opieki
nauczyciela.
§9
Prace domowe
1. Uczniowie mają prawo do:
1) Uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
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2) Ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe,
3) Mniejszego obciążenia pracą domową pod koniec tygodnia z wyłączeniem sytuacji, np.
takiej, gdy lekcja danego przedmiotu odbywa się w piątek a następnie dopiero we wtorek.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) Starannie i sumiennie odrabiać prace domowe,
2) Kształtować nawyki odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
§ 10
Zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia
1. Uczniowie mają prawo do:
 ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt i ćwiczenia.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 starannego prowadzenia zeszytów i ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczycieli.
§ 11
Zasady współżycia w szkole
I. Procedury lekcyjne
1. Wejście do klasy:
1) Przed pierwszą godziną lekcyjną uczniowie czekają na nauczyciela w świetlicy szkolnej,
2) Po pierwszym dzwonku uczniowie klas IV-VI udają się do sali lekcyjnej,
3) Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie,
4) Uczniowie przygotowują się do lekcji,
5) Nauczyciel sprawdza listę,
6) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia swoje
spóźnienie i siada w ławce.
2. Zachowanie w czasie lekcji:
1) Uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc, bądź przy tablicy – zgodnie z zasadami
obowiązującymi na danych zajęciach,
2) Nie spożywa się posiłków i nie żuje się gumy,
3) Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. niebędących pomocami do danej lekcji – jedyna
rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście,
4) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, odpowiadają na powitanie,
ponownie siadają na prośbę nauczyciela.
3. Zakończenie lekcji:
1) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
2) Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, Uczniowie klas IV- VI kładą
krzesełka na stoliki. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie , a kontrolują dyżurni, którzy
wychodzą z sali ostatni,
3) Uczniowie kończący zajęcia lekcyjne w danym dniu przechodzą do świetlicy pod opieką
nauczyciela.
4. Pracownie przedmiotowe:
 Uczniowie przestrzegają regulaminu wywieszonego w pracowni dotyczącego
bezpieczeństwa i higieny pracy, z którym zostali zapoznani przez opiekuna pracowni, w tym
szczególnie w pracowniach:
- plastycznej,
- informatycznej,
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- pracowni multimedialnej,
- sali gimnastycznej,
- świetlicy szkolnej .
II. Procedury inne niż lekcyjne
1. Nieobecności:
1) Rodzice usprawiedliwiają nieobecności, wykorzystując do tego zeszyt korespondencyjny,
dzienni elektroniczny, ewentualnie wychowawca ustala inną formę korespondencji
z rodzicami,
Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi w ciągu tygodnia od czasu ustania
nieobecności, na pierwszą godzinę z wychowawcą; W wypadku niedotrzymana terminu
nieobecności mogą pozostać nieusprawiedliwione,
2) Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się
zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby
rodziców; w razie choroby (zasłabnięcia) należy bezzwłocznie, telefonicznie zawiadomić
rodzica, który po takim sygnale odbiera dziecko ze szkoły,
3) O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice, Uczniowie, którzy nie
uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej lub pod opieką
pedagoga szkolnego bądź na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców są zwolnieni do
domu (dotyczy 1 lub ostatniej lekcji),
4) Uczniowie, którzy mają stałe bądź doraźne zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego,
mają obowiązek przebywania z klasą na zajęciach lub na podstawie pisemnego
oświadczenia rodziców są zwolnieni do domu / odbierani przed zajęciami przez rodziców
(dotyczy pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych).
2. Strój szkolny:
1) W dni uroczyste oraz podczas sprawdzianu po klasie VI obowiązują mundurki szkolne
(żakiet/marynarka, spódnica/spodnie, kamizelka, musznik) do tego:
 dziewczęta: biała bluzka, białe rajstopy, odpowiednie obuwie,
 chłopcy: biała, zapinana koszula, odpowiednie obuwie ,
2) Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy,
3) Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe,
4) Zabrania się stosowania makijażu i farbowania włosów,
5) Uczniowie mają prawo do noszenia skromnej biżuterii.
3. Kultura osobista:
Uczeń:
1) Wita się i żegna z pracownikami szkoły, nie trzyma rąk w kieszeniach,
2) Nie nosi nakryć głowy w szkole,
3) Nie używa wulgaryzmów,
4) Nie używa przemocy słownej i fizycznej,
5) Z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły i do kolegów,
6) Przestrzega zasad kultury podczas wchodzenia do szkoły i wychodzenia z niej.
4. Dziennik i oceny
1) Dzienniki zajęć dodatkowych są pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2) Uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić.
5. Nieprzygotowanie:
1) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowane do lekcji wg zasad ustalonych z nauczycielem
danego przedmiotu,
2) Zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba ze uczeń decyduje się ją napisać,
3) Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji.
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6. Oceny
1) Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.
2) Ma też prawo do systematycznego, obiektywnego i jawnego oceniania.
3) Ma możliwość poprawienia niesatysfakcjonującej go oceny na zasadach ustalonych
z nauczycielem danego przedmiotu.
4) O planowanej klasyfikacyjnej ocenie rocznej/śródrocznej uczeń i jego rodzice zostają
poinformowani przez nauczyciela tydzień przed konferencją klasyfikacyjną poprzez zapis
w dzienniku elektronicznym.
5) Na ostatnim zebraniu przed śródroczną/roczną konferencją klasyfikacyjną wychowawca
podaje rodzicom ocenę, która wynika ze średniej dotychczas otrzymanych przez ucznia
ocen miesięcznych zachowania( zgodnie ze skalą podaną w pkt.5. VIII Oceny zachowania
w Statucie)
6) Wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie
zachowania najpóźniej tydzień przed konferencją klasyfikacyjną poprzez zapis w dzienniku
elektronicznym. Uczeń może wystąpić o ponowne rozpatrzenie tej oceny, przedstawiając
argumenty świadczące na jego korzyść. Wychowawca, po zasięgnięciu opinii zespołu
klasowego, podejmuje ostateczną decyzję.
7) O zagrożeniu klasyfikacyjną śródroczną lub roczną oceną niedostateczną rodzice
informowani są pisemnie na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. Informacja może być
przekazana pisemnie, poprzez e-mail, dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
8) Uczeń ma prawo odwołać się od ustalonej oceny semestralnej lub rocznej zgodnie WSO.
9) Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie
z zasadami określonymi w WSO.
III. Zasady użytkowania urządzeń elektronicznych.
1. Korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego oraz wszelkiego typu innych urządzeń
elektronicznych (np. dyktafonów, tabletów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów itp.) jest
dopuszczalne wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
2. Podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych zabrania się używania w/w
urządzeń o ile nie są to czynności wskazane przez nauczyciela do celów dydaktycznych.
3. Uczeń może zdeponować przyniesiony telefon komórkowy w sekretariacie szkoły. W innym
przypadku telefon musi być wyłączony i niewyjmowany przez ucznia z rzeczy osobistych (np.
tornistra, kurtki).
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przynoszonych przez uczniów na teren szkoły
na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców.
5. W czasie wyjść na halę sportową, basen, inne zajęcia poza budynkiem szkolnym uczeń może
posiadać telefon komórkowy, natomiast nie może z niego korzystać za wyjątkiem sytuacji
opisanych w punkcie 2.
6. Na terenie szkoły oraz w trakcie wyjść i wycieczek szkolnych zakazuje się uczniom filmowania,
nagrywania oraz fotografowania innych uczniów oraz pracowników szkoły bez ich wiedzy
i zgody.
7. Nagrywanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych oraz utrwalanie ich
w jakikolwiek inny sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia edukacyjne.
8. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą także korzystać z telefonu
komórkowego podczas wycieczek szkolnych, zawodów, wyjść.
9. Zasady użytkowania telefonów komórkowych w czasie wycieczek, wyjazdów na zielone i białe
szkoły:
 zasady korzystania ze sprzętu elektronicznego każdorazowo ustala wychowawca/ opiekun
grupy i jego decyzja jest wiążąca,
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 punktem wyjścia do ustalenia reguł dotyczących sprzętu elektronicznego jest zasada
używania urządzeń elektronicznych w godzinach wyznaczonych przez wychowawcę/
opiekuna grupy,
 poza godzinami wyznaczonymi przez wychowawcę/opiekuna grupy, sprzęt elektroniczny
jest oddawany przez uczniów w depozyt do wychowawcy/opiekuna grupy.
10. Na wycieczki jednodniowe uczeń może zabrać telefon komórkowy. W czasie drogi telefon
powinien być wyłączony, a czas ten uczniowie przeznaczają na zacieśnianie więzi
rówieśniczych. Użytkowanie telefonu na wycieczkach jednodniowych reguluje pkt. 2.
11. Naruszenie powyższych zasad czasie wycieczek skutkuje zdeponowaniem na stałe telefonu
komórkowego lub urządzenia u wychowawcy. Rodzice zostają powiadomieni o zaistniałej
sytuacji. Kontakt telefoniczny ucznia z rodzicem odbywa się tylko w obecności wychowawcy
klasy. Urządzenia są oddawane rodzicom po zakończeniu wyjazdu
12. W przypadku naruszenia ogólnych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych zawartych
w regulaminie uczeń ponosi konsekwencje w postaci obniżenia miesięcznej oceny zachowania
o jeden stopień ( w klasach IV-VI). Wielokrotne naruszenie zasad może skutkować obniżeniem
końcowej oceny zachowania.
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przynoszonych przez uczniów (za zgodą
rodziców ) na teren szkoły.
14. Akceptację powyższych zasad uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają
podpisem.
§ 12
Pisemne prace kontrolne
1. Termin pracy kontrolnej musi być podany przez nauczyciela uczniowi przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. W ciągu dnia może być tylko jedna praca kontrolna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie.
3. Krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzające zasób wiedzy i umiejętności ucznia z trzech
ostatnich lekcji lub sprawdzające zadanie domowe nie
muszą być
zapowiadane
z wyprzedzeniem.
§ 13
Wyróżnienia
1. Uczeń szkoły może otrzymać wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia (np. naukowe, sportowe, artystyczne),
4) dzielność i odwagę,
5) działalność charytatywną.
2. Ustala się następujące rodzaje wyróżnień dla uczniów:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom,
4) nagrody rzeczowe,
5) przyznanie tytuły Prymusa Szkoły bądź tytułu Super Ktoś,
6) podwyższenie oceny z zachowania,
7) nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi klasowemu.
3. Uczniom przyznaje się świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§ 14
Konsekwencje zachowań sprzecznych z założeniami wychowawczymi szkoły
nieakceptowanych społecznie
1. Ustala się następujące konsekwencje:
1) upomnienie w indywidualnej rozmowie ucznia z wychowawcą,
2) nagana wobec klasy, udzielona przez wychowawcę klasy,
3) podpisanie kontraktu z wychowawcą klasy,
4) upomnienie Dyrektora Szkoły,
5) nagana Dyrektora Szkoły, pisemne powiadomienie rodziców o udzieleniu nagany
Dyrektora,
6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału – o przeniesieniu decyduje Rada
Pedagogiczna, o czym wychowawca klasy niezwłocznie informuje rodziców ucznia,
7) rozwiązanie z rodzicami ucznia umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
2. W każdej z powyżej wymienionych sytuacji uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się
zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.
§ 15
Inne ważne ustalenia
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas
zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.
2. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod
opieka nauczyciela.
3. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice, o ile to możliwe uczeń
musi sam je usunąć.
4. Uczniowie maja prawo korzystać z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile
znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez Dyrektora
Szkoły.
5. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Mogą do niego być wprowadzone
uzupełnienia, które wynikają z nowych dokumentów MEN oraz potrzeb społeczności szkolnej.
2. Zmiany do regulaminu uchwala Rada Pedagogiczna, opiniuje Rada Rodziców oraz Samorząd
Uczniowski.
3. Po dokonaniu trzech jego nowelizacji Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia publikuje
jednolity tekst regulaminu.

Opinia Samorządu Uczniowskiego
Opinia Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
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