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REGULAMIN SZKOŁY 

Postanowienia ogólne 

Zgodnie z § 30 Ustawy Szkolnej (Školský zákon) nr 561/2004 Sb. O procesie dydaktyczno – 

wychowawczym w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i innych(Ustawa 

Szkolna) wydaję po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną następujący REGULAMIN 

SZKOLNY, który określa prawa i obowiązki uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), 

pracowników szkoły. 

Częścią składową regulaminu są: 

1. Zasady oceny i klasyfikacji uczniów, regulamin wewnętrzny 

2. Regulaminy klasopracowni, sali gimnastycznej, zajęć praktycznych, stołówki, boiska 

szkolnego,świetlicy szkolnej, placu zabaw. 

 

Uczniowie są zaznajamiani z regulaminem na początku roku szkolnego, rodzice otrzymują 

informacje o regulaminie na zebraniach klasowych. Regulamin jest do dyspozycji w szkole 

(w dyrekcji, klasach) oraz na stronach internetowych szkoły (www.godula.cz). Regulamin jest 

dostępny w 2 wersjach językowych: po polsku i po czesku. 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

- zdobywania rzetelnej wiedzy i innych świadczeń szkoły wg Szkolnego Programu 

Edukacyjnego ,,Razem damy radę“ 

- poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego zachowania 

- informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania 

- jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności 

- indywidualny tok kształcenia zgodnie z przepisami; uczniowie ze spacjalnymi 

potrzebami mają prawo na takie formy edukacji, które odpowiadają ich potrzebom i 

możliwościom 

- reprezentowania szkoły w konkursach,zawodach, olimpiadach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami 

- uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, jednak dopiero w półroczu może za zgodą 

rodziców z nich zrezygnować 

- do dodatkowej pomocy nauczyciela i kolegów 

- reżymu dnia respektującego jego potrzeby fizjologiczne 

- ochrony przed molestowaniem i wszelkimi przejawami dyskryminacji i przemocy 

- przedstawiania wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnienia 

- wyrażania własnych myśli i opinii; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności 

osobistej 

- korzystania ze skrzynki zaufania; może użyć godła 

http://www.godula.cz/
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- korzystania z telefonu komórkowego tylko w czasie przerw i to w nagłych 

wypadkach.W trakcie lekcji telefon musi być wyłączony. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zgubę czy zniszczenie sprzętu elektronicznego. 

- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod nadzorem 

pedagoga 

 

 

Obowiązki ucznia 

 

Uczęszczanie do szkoły 

 

- uczeń uczęszcza do szkoły regularnie i kieruje się rozkładem lekcji. Bierze udział w 

zajęciach obowiązkowych. Obowiązujące są dla ucznia również zajęcia pozalekcyjne, 

które wybierze za zgodą rodziców. 

- nauka w szkole rozpoczyna się o godzinie 7.55. Uczeń wchodzi do szkoły głównym 

wejściem od godziny 7.00 do 7.45, przebiera się, zmienia obuwie (za obuwie zmienne 

nie uważa się obuwia przeznaczonego do Wf) w szatni, nie zostawia w niej 

wartościowych rzeczy i odchodzi do klasy o godz. 7.30. Po zakończeniu zajęć musi 

uporządkować szatnię, wychodzi głównym wejściem. 

- uczeń nie spaźnia się na lekcje. Uczeń może być zwolniony z lekcji wyłącznie na 

podstawie pisemnego zwolnienia w dzienniczku ucznia. Na wcześniejsze odejście ze 

szkoły uczeń musi mieć pisemną zgodę rodziców. 

- nieobecność ucznia w szkole musi być zgłoszona do 48 godzin – ustnie albo 

telefonicznie wychowawcy klasy. W razie nieścisłości wychowawca może  zażądać 

usprawiedliwienia od lekarza.. 

- w razie nieobecności przynosi pisemne usprawiedliwienie od rodziców  zaraz w 

pierwszym dniu obecności w szkole i przekazuje je wychowawcy klasy. 

- jeżeli chodzi o nieobecność, o której rodzice wiedzą z wyprzedzeniem, są zobowiązani 

do pisemnego usprawiedliwienia ucznia przed jego nieobecnością w szkole. Z jednej 

lekcji zwalnia uczący, z kilku lekcji wychowawca klasy. Pisemną prośbę musi uczeń 

podać z wyprzedzeniem. 

- z więcej jak dwu dni zwalnia ucznia tylko dyrektor szkoły, na podstawie pisemnej 

prośby rodzica, którą trzeba złożyć osobiście na odpowiedniej karcie ,,Zwolnienie 

ucznia z zajęć lekcyjnych“ (wiz. www.godula.cz) w dyrekcji szkoły z pięciodniowym 

wyprzedzeniem. 

- jeżeli uczeń nie może ćwiczyć na lekcji wychowania fizycznego, musi mieć pisemne 

zwolnienie od rodziców albo lekarza. Nie upoważnia go to do odchodzenia do domu. 

- uczeń nie może opuścić obiektu szkolnego przed ukończeniem zajęć w szkole.  

- w wypadku nieusprawiedliwionych lekcji szkoła będzie się kierować Ustawą RC. 

- uczeń przychodzi do szkoły odpowiednio i czysto ubrany, bez przesady w uczesaniu i 

ubiorze. Strój ucznia jest dostosowany do pracy w szkole, nie szkodzi zdrowiu uczia. 

 

 

Zachowanie ucznia 

 

- ucznia obowiązuje dotrzymywanie zasad przyzwoitego zachowania wobec wszystkich 

pracowników szkoły i kolegów. Powinien wykonywać polecenia pracowników 

http://www.godula.cz/
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pedagogicznych i niepedagogicznych. Uczeń powinien być świadom tego, że 

przyzwoite zachowanie obowiązuje go również poza terenem szkoły. 

- na  terenie szkoły obowiązuje pozdrawianie. Uczeń pozdrawia nie tylko nauczycieli i 

pracowników szkoły, lecz także wszystkich dorosłych, którzy zawitają do szkoły. 

- w czasie przechodzenia do innej klasy, klasopracowni, sali gimnastycznej, boiska 

szkolnego kieruje się wskazówkami nauczyciela. Do tych pomieszczeń nie wchodzi 

bez zezwolenia nauczyciela. 

- po skończonej nauce każdy uczeń  postara się, żeby w  klasie był porządek, dyżurni 

dopilnują jego dotrzymania, nauczyciel odprowadza uczniów do szatni. 

- obowiązkiem ucznia jest przynoszenie do szkoły podręczników, zeszytów i przyborów 

szkolnych. Wszystkie zapomnienia zgłasza uczeń na początku lekcji. 

- palenie papierosów, picie alkoholu, używanie i rozprowadzanie narkotyków jest 

surowo zabronione. Dotyczy to również jakiegokolwiek przejawu przemocy. 

- na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz manipulowania z ogniem (zapałki, 

zapalniczki, petardy itp.) 

- w wypadku zguby jakiejkolwiek rzeczy uczeń jest zobowiązany natychmiast zgłosić to 

wychowawcy klasy lub innemu nauczycielowi. 

- uczniowie kierują się regulaminem wewnętrznym klasopracowni, świetlicy szkolnej, 

sali gimnastycznej, boiska, stołówki itp. 

 

Obowiązki dyżuru uczniowskiego w klasie 

 

- ucznia dyżurującego wyznacza wychowawca klasy 

- uczeń dyżurujący przenosi dziennik klasowy do poszczególnych pracowni oraz pilnuje 

w nim zapisów lekcji 

- uczeń dyżurujący ściera tablicę po każdej lekcji, dba o to, by na lekcji była zawsze 

kreda 

- uczeń dyżurujący dba o czystość klasy, porządek w szatni 

- uczeń dyżurujący po zakończeniu nauki jest odpowiedzialny za porządek w klasie, 

podniesienie krzeseł i zamykanie okien 

- uczeń dyżurujący na początku lekcji zgłasza nieobecnych uczniów uczącemu 

- uczeń dyżurujący zgłasza nieobecność nauczyciela w klasie wicedyrektorowi lub 

dyrektorowi po upływie 10 minut od rozpoczęcia lekcji 

 

 

Mienie szkolne 

 

- uczeń korzysta zgodnie z przeznaczeniem z pomocy naukowych i sprzętu 

znajdujących się na terenie szkoły 

- szanuje podręczniki i przybory szkolne oraz cały majątek szkolny 

- każde zniszczenie lub uszkodzenie zgłasza wychowawcy klasy albo innemu 

nauczycielowi, ponosząc koszta naprawy lub remontu 

- uczniowi nie wolno manipulować z żaluzjami, gaśnicami, komputerami, tablicą 

interaktywną, urządzeniami elektrycznymi, wyłącznikami w klasach, 

klasopracowniach i korytarzach 
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Dotrzymywanie zasad bezpieczeństwa 

 

- uczeń zachowuje się w taki sposób, by nie zagrażać swoim postępowaniem zdrowiu 

własnemu i innych 

- uczeń nie nosi do szkoły rzeczy niepotrzebnych do nauki oraz przedmiotów, które są 

niebezpieczne i zagrażają zdrowiu 

- uczeń kieruje się regulaminami wewnętrznymi (klasopracowni, stołówki itp.) 

- uczeń ze względów bezpieczeństwa nie wychyla się z okien, nie siada na parapecie, 

nie wychodzi na balkony, nie wyrzuca niczego przez  otwarte okna 

- każdy wypadek (wszelkie obrażenia, zranienia, uszkodzenia ciała) na terenie szkoły 

powinien uczeń zgłosić nauczycielowi na danej lekcji, wychowawcy klasy albo 

podczas przerwy dyżurującemu nauczycielowi. Rodzice ucznia w przeciągu trzech dni 

informują szkołę o wypadku zaistniałym w szkole, po tym terminie wypadek nie 

będziem kwalifikowany jakowypadek szkolny 

 

Organizacja szkoły 

 

- podstawowymi formami organizacyjnymi szkoły są: obowiązkowe zajęcia lekcyjne 

zgodnie z planem nauczania oraz zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

- nauka w szkole rozpoczyna się o godzinie 7.55 

- godzina lekcyjna trwa 45 minut 

- czas trwania lekcji:                 

                                          Lekcja           od:          do: 

1.             7.55        8.40 

2.             8.45        9.30 

3.             9.45        10.30 

4.             10.35      11.20 

5.             11.40      12.25 

6.             12.45      13.30 

7.              przerwa 

8.              14.00      14.45 

 

 

Wskazówki dla rodziców lub opiekunów prawnych 

 

- rodzice lub opiekunowie powinni dopilnować, by dziecko regularnie i na czas 

przychodziło do szkoły. W razie trzech spóźnień w tygodniu rodzic będzie wezwany 

do szkoły 

- rodzice lub opiekunowie, na wezwanie dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, 

powinni stawić się do szkoły w celu omówienia spraw dydaktyczno – 

wychowawczych 

- rodzice lub opiekunowie powinni zawiadomić szkołę o problemach i zmianach 

zdrowotnych dziecka lub innych zaistniałych faktach mogących mieć wpływ na 

przebieg edukacji dziecka 

- rodzice lub opiekunowie powinni usprawiedliwić nieobecność dziecka  zgodnie 

z zasadami zawartymi w Regulaminie szkoły 
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- rodzice lub opiekunowie powinni podać do metryki szkolnej dane konieczne do 

prawidłowego przebiegu kształcenia dziecka i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz 

informować o wszelkich zaistniałych zmianach 

- rodzice lub opiekunowie mają prawo uzyskania informacji na temat wyników 

nauczania i zachowania dziecka 

- rodzice lub opiekunowie powinni uczestniczyć w zebraniach szkolnych i klasowych, 

by posiadać aktualne informacje i brać czynny udział w życiu szkoły. W razie 

nieobecności na zebraniu obowiązkiem jest uzgodnienie innego terminu spotkania 

z wychowawcą klasy najpóźniej do 7 dni 

- rodzice lub opiekunowie powinni potwierdzić podpisem w dzienniczku zaznajomienie 

się z ważnymi informacjami przekazywanymi przez szkołę 

 

Postanowienia końcowe 

 

Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przeciągu roku szkolnego zmian lub 

uzupełnień Regulaminu szkoły. 

 

 

 

KRYRERIA OCENY ZACHOWANIA I POSTĘPÓW UCZNIA 
 
Ocena zachowania 
 
Zachowanie uczniów ocenia się według następującej skali ocen: 
1 – bardzo dobre 
2 – zadawalające 
3 – niezadawalające 
 
Kryteria oceny zachowania: 
 bardzo dobre 
- w zakresie kultury osobistej ma nienaganne zachowanie 
- w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych w miarę swoich możliwości w 

sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich 
przedmiotów, zawsze wykonuje polecenia nauczycieli, bierze udział w życiu 
klasy i szkoły 

- wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, a spóźnienia 
zdarzają się sporadycznie 

 
zadawalające 
- w zakresie kultury osobistej prezentuje niektóre z następujących zachowań: 

agresja słowna, agresja fizyczna, kłamstwo, bezczelność, brak szacunku dla 
nauczycieli i uczniów, brak poszanowania cudzego i wspólnego mienia, używanie 
tytoniu, alkoholu, narkotyków, brak poczucia winy i skruchy 

- w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych nie wypełnia obowiązków 
uczniowskich, lekceważąco traktuje naukę, regularnie spaźnia się na lekcje, 
wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania 

- opuścił bez usprawiedliwienia ponad 7 lekcji 
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- jego czyn albo zachowanie  nosi cechy wykroczenia 
 
niezadawalające 
 

- w zakresie kultury osobistej regularnie prezentuje niektóre z następujących 
zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, kłamstwo, bezczelność, brak 
szacunku dla nauczycieli i uczniów, brak poszanowania cudzego i wspólnego 
mienia, używanie tytoniu, alkoholu, narkotyków, brak poczucia winy i skruchy 

- w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych regularnie nie wypełnia 
obowiązków uczniowskich, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania 

- opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin lekcyjnych 
- jego czyn albo zachowanie nosi cechy przestępstwa 
 
Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego (przed 
zakończeniem pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego). 
O obniżonych ocenach z zachowania decyduje Rada Pedagogiczna na wniosek 
wychowawcy klasy. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić rodziców 
(opiekunów prawnych) o przewidywanej obniżonej ocenie przed posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 
 
Ocena postępów w nauce 
 
- szkoła ma jeden spójny system oceniania i klasyfikowania 
- ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach ucznia 

z wykorzystaniem różnorodnych sposobów i metod. Ma na celu poinformowanie 
ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Ma 
uczniom pomóc w planowaniu ich rozwoju. Jest to proces systematyczny. 

- ocena jest narzędziem przy pomocy którego możliwe jest podnoszenie poziomu 
wiedzy poprzez właściwe i konsekwentne ocenianie tej wiedzy i umiejętności. 
Ocena uwzględnia wkład pracy ucznia przede wszystkim takich przedmiotów jak 
wychowanie fizyczne, plastyczne, muzyczne, zajęcia praktyczne, gdzie należy w 
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany  przez ucznia w wywiązaniu się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

- ocena jest uzależniona od możliwości intelektualnych ucznia, uczeń jest oceniany 
za to, co wie, a nie za to, czego nie potrafi. Ocena powinna bowiem motywować 
ucznia do dalszej pracy. Opiera się na wymaganiach programowych. Podstawą 
ocen są prace pisemne i wypowiedzi ustne. Ważnym elementem oceniania jest 
samoocena. 

- oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i rodziców (opiekunów prawnych). Są 
wpisywane do dzienniczka ucznia. Uczniowie znają kryteria oceniania. 

 
Oceny bieżące, półroczne, końcowe, kryteria ocen 
 
- oceny ustala się wg następującej skali: 
1 – celujący 
2 – chwalebny  
3 – dobry 
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4 – dostateczny 
5 – niedostateczny 
- kryteria ocen: 
celujący – uczeń opanował  pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony w 
programie nauczania, pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w 
domu, swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, wyciąga wnioski, 
wykonuje wszystkie zaległe zadania, wynikające również z jego ewentualnej 
absencji, wykazuje się pracą indywidualną, wypowiada się poprawnie pod względem 
językowym 
chwalebny – uczeń operuje faktami  w sposób samodzielny, zna treści przewidziane 
w programie nauczania, pracuje systematycznie na każdej lekcji i w domu, wykonuje 
zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, uzupełnia braki, wykazuje się 
samodzielnością i sumiennością, wypowiedzi cechuje poprawność językowa 
dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone w programie 
nauczania w podstawowym zakresie przy ukierunkowaniuze strony nauczyciela, 
pracuje w miarę systematycznie, stara się wypowiadać poprawnie pod względem 
językowym 
dostateczny – uczeń wykazał się znajomością treści koniecznych, niezbędnych w 
dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu, rozwiązuje samodzielnie zadania 
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, pracuje systematycznie w 
miarę swoich możliwości 
niedostateczny – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych 
programem nauczania w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie pracował na lekcjach i w domu 
- ocena końcowa ustala się wg  następującej skali: 
otrzymał promocję z odznaczeniem 
otrzymał promocję 
nie otrzymał promocji 
 
- kryteria ocen: 
otrzymał promocję z odznaczeniem – uczeń ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania nie otrzymał oceny 
gorszej aniżeli 2 – chwalebny, średnia ocen z tych przedmiotów nie jest wyższa 
aniżeli 1,5 a jego zachowanie jest oceniane stopniem bardzo dobre 
otrzymał promocję – uczeń z ani jednego przedmiotu obowiązkowego  określonego 
w szkolnym planie nauczania nie otrzymał oceny 5 – niedostateczny 
nie otrzymał promocji – uczeń z przedmiotu obowiązkowego określonego w 
szkolnym planie nauczania otrzymał ocenę 5 – niedostateczny lub na końcu roku był 
nieklasyfikowany (nie dotyczy przedmiotów wychowawczych) 
 

Egzaminy poprawkowe 

 

- uczniowie klas dziewiątych oraz uczniowie, którzy w ramach danego stopnia szkoły 

podstawowej nie powtarzali klasy, a na końcu drugiego półrocza uzyskali ocenę 5 – 

niedostateczny najwyżej z dwóch przedmiotów obowiązkowych (z wyjątkiem 

przedmiotów wychowawczych) , zdają egzamin poprawkowy 
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- termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej do końca roku 

szkolnego. W jednym dniu uczeń zdaje jeden egzamin poprawkowy. 

- egzamin poprawkowy odbywa się przed komisją, którą powołuje dyrektor szkoły 

- z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

- uczeń, który z poważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym, najpóźniej do 15 września następnego roku szkolnego. Do czasu 

egzaminu uczeń warunkowo uczęszcza do następnego rocznika, ew. 9. rocznika 

- uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę 

 

Klasyfikacja 

 

- uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia w szkole 

- uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny 

przebiegający takim trybem jak egzamin poprawkowy 

 

Pochwały i nagany 

 

- dyrektor szkoły po omówieniu na Radzie Pedagogicznej może udzielić  uczniowi 

pochwały za wyjątkowy skutek, inicjatywę szkolną lub długotrwałą pełną bardzo 

dobrych wyników pracę. Pochwała jest wpisywana do świadectwa. 

- wychowawca klasy może udzielić uczniowi pochwały za wyjątkową inicjatywę 

szkolną oraz wyraźne osiągnięcia 

- o ile uczeń nie spełnia swoich obowiązków zawartych w regulaminie szkolnym, może 

otrzymać (wg stopnia wykroczenia):  

napomnienie 

naganę wychowawcy klasy 

naganę dyrektora szkoły 

- dyrektor szkoły lub wychowawca klasy bezzwłocznie oznajmi uczniowi oraz 

rodzicom (opiekunom prawnym) udzielenie i powody udzielenia pochwały lub nagany 

(pisemnie do dzienniczka ucznia) 

- udzielenie pochwały i nagany zapisuje wychowawca klasy w karcie katalogowej 

ucznia, natomiast pochwałę dyrektora szkoły wpisuje również do świadectwa w 

danym półroczu 

 

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

 

Przygotowanie do lekcji 

 

- uczeń przygotowuje się do każdej lekcji 

- uczeń zajmuje swoje miejsce zgodnie z godziną rozpoczęcia lekcji 

- uczeń wstaje, kiedy do klasy wchodzi nauczyciel lub osoba dorosła 

- uczeń rzetelnie wykonuje zadania domowe 
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- uczeń nieobecny na danej lekcji, jak najprędzej uzupełnia zaległości po uzgodnieniu 

z uczącym danego przedmiotu 

- uczeń na początku lekcji zgłasza zapomnienia i nieprzygotowanie do lekcji 

- uczeń (przedstawiciel klasy) zgłasza w dyrekcji nieobecność nauczyciela w klasie po 

upływie 10 minut od rozpoczęcia lekcji 

- uczeń przebiera się do lekcji WF i zajęć praktycznych w miejscu ustalonym przez 

uczącego 

 

Lekcja 

 

- uczeń bierze aktywny udział w lekcji,zgłasza się do odpowiedzi i uważa 

- uczeń stosuje się do poleceń nauczyciela 

- uczeń w trakcie lekcji nie opuszcza klasy bez zezwolenia 

- po ostatniej lekcji nauki  w szkole  nauczyciel odprowadza klasę do szatni 

- po lekcjach uczniowie mogą zostać w szkole tylko za zgodą nauczyciela  

- za uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odpowiada nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia 

 

Przerwa 

 

- uczeń wstając, żegna uczącego nauczyciela 

- uczeń przygotowuje się do następnej lekcji i wychodzi na przerwę 

- uczeń w czasie przerwy nie siedzi w szatni 

- uczeń nie biega po korytarzu, nie przechodzi z piętra na piętro ani nie wchodzi do 

innych klas 

- na przerwie po drugiej lekcji schodzi z uczącym do stołówki na herbatkę 

- do stołówki na obiad przychodzi z uczącym 

- po ostatniej lekcji (przed opuszczeniem szkoły) nie pozostawia w szatni żadnych 

rzeczy, obuwie zmienne sprząta do woreczka na obuwie 

 

Napomnienia 

 

- może udzielić każdy uczący i wpisuje do zeszytu napomnień 

- każdy uczący wpisuje również braki do zeszytu napomnień 

- w klasach 1-5 za dziesięć wpisów ( za zapomnienia) w miesiącu jest udzielana nagana 

wychowawcy klasy, za trzy wpisy (za zachowanie) w miesiącu również jest udzielana 

nagana wychowawcy klasy 

- w klasach 6-9 za sześć wpisów (za zapomnienia) w miesiącu jest udzielana nagana 

wychowawcy klasy, za trzy wpisy (za zachowanie) w miesiącu również jest udzielana 

nagana wychowawcy klasy  

- za trzy nagany wychowawcy klasy w jednym półroczu jest udzielana nagana dyrektora 

szkoły 

- za trzy nagany dyrektora szkoły w jednym półroczu jest obniżona ocena z zachowania 

- w razie poważnych wykroczeń może być zaraz udzielona nagana wychowawcy klasy 

lub dyrektora szkoły 

 

      Rozpatrzony i uchwalony na RP: 24. 1. 2019     Zatwierdzony przez Radę Szkoły:  

      Ważny od: 1. 2. 2019                                          mgr Tadeusz Grycz – dyrektor szkoły 
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