
REGULAMIN 
ZESPOŁU SZKÓŁ  

W DZIKOWCU 

  

  

Regulamin Zespołu jest załącznikiem do Statutu Zespołu 
Szkół w Dzikowcu. Postanowienia niniejszego regulaminu 
stosują się do wszystkich członków społeczności szkolnej. 
Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do pełnego    
uczestnictwa w życiu Zespołu. Każdy członek społeczności 
szkolnej ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły. 
 
 

Ze zmianami z dnia 18 września 2008 r. 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

I. SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA 
 
1. Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej 
reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego. 
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są rady klasowe i Rada Samorządu 
Uczniowskiego. 
3. Kadencja rad klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres 
roku szkolnego. 
4. Rady reprezentują uczniów na zewnątrz i mogą zgłaszać opinie i wnioski w 
każdej sprawie dotyczącej klasy lub szkoły. 
5. Rady są inicjatorami i organizatorami życia społeczności uczniowskiej. 
6. Nad prawidłową pracą Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun  Samorządu  
Uczniowskiego wybierany przez uczniów. 
7. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu SU zatwierdzonego 
przez walne zebranie przedstawicieli uczniów wszystkich klas. 
 
 

II. OPIEKA NAD UCZNIAMI 
 
1. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu otaczają uczniów opieką i nadzorem 
podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw od godziny 7.30 do czasu 15 
minut po ostatnich zajęciach.  
2. Uczniowie dojeżdżający  po zajęciach mają obowiązek oczekiwania na autobus 
szkolny na dolnym korytarzu  lub w stołówce szkolnej pod opieką wyznaczonego 
nauczyciela. 

3. Uczniowie dojeżdżający  z klas I-VI z Osiej Góry przed i po zajęciach pozostają 
pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

4.  Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek oczekiwać na autobus szkolny w 
swojej miejscowości w miejscu wyznaczonego przystanku o określonej godzinie. 

5. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek wysiąść na przystanku docelowym, tj. 
przy szkole, a w drodze powrotnej – na przystanku najbliżej swego miejsca 
zamieszkania. 

6. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek słuchać poleceń osoby sprawującej 
opiekę w autobusie oraz kierowcy. 

7. Uczniowie nie mogą oddalać się samowolnie w czasie lekcji i przerw poza teren 
szkoły. Nie wolno im też pozostawać po lekcjach w szkole i na boisku szkolnym 
bez opieki nauczyciela. 

8. Uczeń może być zwolniony z jednej lub kilku lekcji i opuścić teren szkoły 
wyłącznie na pisemną  prośbę rodziców. Uczeń kl.I-III SP musi być takiej 
sytuacji odebrany przez rodziców ze szkoły. 

9. Uczniowie Zespołu przychodzą do szkoły od godz. 7.30. 



10. Uczniowie rozpoczynający lekcje później przychodzą do szkoły na 15 minut 
przed rozpoczęciem zajęć. 

11. W czasie wycieczek, wyjść poza teren szkoły uczniowie mają obowiązek 
stosować się do regulaminu tych zajęć. 

12.  Nauczyciele i pracownicy Zespołu są zobowiązani do zwracania uwagi na 
osoby postronne przebywające na terenie szkoły i mają powiadomić o tym 
dyrektora szkoły. 

13. Nauczyciele i pracownicy Zespołu są zobowiązani do reagowania na wszystkie 
dostrzeżone sytuacje i zdarzenia na terenie szkoły stanowiące zagrożenie dla 
życia i zdrowia uczniów. Winni  powiadomić o wszystkim dyrektora szkoły. 

14.  Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania obecności i 
dokonywania odpowiednich zapisów w dzienniku lekcyjnym stosując znaki: 
-  uczeń nieobecny 
s  uczeń spóźniony 
+ obecność usprawiedliwiona 
w  uczeń uczestniczy w wycieczce, w zawodach sportowych itp. 

15. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy na 
podstawie telefonicznego zgłoszenia rano w dniu nieobecności oraz 
usprawiedliwienia pisemnego . 

16. Uczeń jest zobowiązany  przynieść usprawiedliwienie za nieobecny dzień/ dni 
w ciągu trzech dni od dnia powrotu do szkoły. 

17. Przypadki nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach 
wychowawca zgłasza dyrektorowi Zespołu. 

18. W sytuacji, gdy klasa ( grupa) została zwolniona z pierwszej lub ostatniej lekcji, 
wychowawca klasy odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

19. Zwolnienia klasy może dokonać dyrektor Zespołu po uprzednim 
zawiadomieniu rodziców. 

20. Dyskoteki organizowane są z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub 
samorządu klasowego po lekcjach dla uczniów  szkoły podstawowej do godziny 
19.00, dla uczniów gimnazjum do godziny 20.00. 

21. Organizację dyskoteki należy uzgodnić z dyrektorem Zespołu, a następnie 
poinformować rodziców 3 dni wcześniej. 

22. Podczas trwania dyskoteki opiekę sprawują wychowawcy klas, opiekun 
samorządu uczniowskiego oraz przynajmniej jeden z rodziców. 

23. Organizatorzy dyskoteki zobowiązani są do uporządkowania sali po 
zakończeniu zabawy. 

  



III. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ, 
WYPOSAŻENIA SZKOŁY 

1. Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń 
szkolnych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i przerw wyłącznie pod opieką 
nauczycieli. 

2. Każda klasa jest gospodarzem przypisanej sali lekcyjnej, dba i odpowiada za 
zgromadzony w niej sprzęt i pomoce naukowe, także o porządek, wystrój i estetyczny 
wygląd. 

3. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne. 

4. Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają w szatniach. 

5. W szatniach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów, pieniędzy, 
telefonów. 

6. Uczniowie dbają o porządek i ład w szatniach. 

7. Szatnie otwierane są przed i po zakończeniu lekcji oraz w uzasadnionych 
przypadkach. 

8. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie miękkie zamienne na jasnych 
spodach. 

9. Nauczyciele – opiekunowie ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z 
pracowni, biblioteki szkolnej, sali gimnastycznej i urządzeń sportowych. 

10. Regulaminy zatwierdza dyrektor Zespołu. 

11. Uczniowie zapoznają się z regulaminami na pierwszych lekcjach we wrześniu w 
każdym roku szkolnym, co zostaje zapisane w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie 
przedmiotowym. 
 

IV. STRÓJ UCZNIOWSKI 
 
1. Uczeń ma obowiązek nosić w szkole   strój szkolny. Brak stroju szkolnego lub jego 
niechlujny wygląd będą odnotowywane w zasadach oceniana zachowania. 
 
2. W czasie uroczystości szkolnych uczeń powinien nosić strój szkolny , a pod nim 
białą bluzkę lub koszulę, ciemną spódnicę lub spodnie. 
 
3. Na zajęciach w - f w sali lub na boisku obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
 
4. Uczeń powinien dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, 
czystą odzież i obuwie; 

5.   W szkole zabronione jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii, tipsów, makijażu, 
malowanie paznokci oraz farbowanie i żelowanie włosów. 

6. Uczeń  jest zwolniony z obowiązku noszenia stroju podczas: 



- zawodów sportowych – obowiązuje wówczas strój sportowy 

- Dnia Dziecka 

- dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

- zabawy choinkowej , andrzejkowej, dyskoteki szkolnej 

- całodniowych wycieczek ( podczas wyjazdu do kina , teatru, na krótką wycieczkę w 
ramach lekcji strój obowiązuje) 

- zajęć pozalekcyjnych popołudniowych ( podczas zajęć przed lekcjami lub zaraz po 
lekcjach strój obowiązuje) 

- udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, ale tylko w wypadku, gdy 
nauczyciel- opiekun ustali z uczniami inny strój 

 

V. DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA 
 
1. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela w opanowaniu umiejętności 
określonych w podstawie programowej, a także do udziału w zespołach dydaktyczno - 
wyrównawczych oraz pomocy pedagogicznej. 
 
2. W celu rozszerzenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań 
każdy uczeń może brać udział w zajęciach kół przedmiotowych, artystycznych i 
sportowych. 
 
3. Uczeń ma prawo korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej (wycieczki, konkursy, 
zawody, pływalnia, kino i inne) za zgodą rodziców i wychowawcy klasy, na zasadach 
ustalonych przez organizatora i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

 Uczeń ma prawo do: 
 
1. właściwie zorganizowanego planu zajęć, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 
 
 2. rozwijania zainteresowań, zdolności poprzez udział w lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych; 
 
 3.  zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami; 
 
4. pomocy w nauce w postaci zajęć wyrównawczych, indywidualizacji pracy na lekcji, 
pomocy koleżeńskiej oraz zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie 
trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach 
domowych; 
 
5. znajomości  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i korzystania z zawartych w 



nim praw; 
 
6. korzystania z pomocy  psychologiczno - pedagogicznej; 
 
7. udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz pracę w innych 
organizacjach szkolnych; 
 
8. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 
 
9. redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
 
10. korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki; 
 
11. korzystania z opieki socjalnej i materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 
 
12. swobody wyrażania myśli i poglądów, (jeśli nie narusza tym dobra innych osób) , 
nietykalności osobistej, poszanowania godności własnej i cudzej, 
 
13. wolności sumienia i wyznania, 
 
14. wypoczynku i czasu wolnego, 
 
15. bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i 
psychicznej; 
16. informacji, prywatności i tajemnicy korespondencji; 
 

Uczeń ma obowiązek: 
 
 1. zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2. nosić obowiązujący w szkole strój szkolny oraz zmieniać obuwie w szatni szkolnej, 

 
3. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 
poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu 
zajęć, przybywanie na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają i usprawiedliwienia 
swego spóźnienia, 

 
4. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych; ma obowiązek 
zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, 
zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 
 
5. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac 
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu, 
 
6. uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne oraz w razie trudności w 
nauce na zajęcia wyrównawcze, 
 



7. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń jest zobowiązany przedłożyć wychowawcy w 
terminie 3 dni od dnia stawienia się w szkole; usprawiedliwienie powinno być 
sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach 
nieobecności dziecka,  

 
8.postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 
 
9. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,  

10. dbania o piękno mowy ojczystej, 
11. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
12.podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 
nauczycieli, wychowawcy oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego, 

 
13. podporządkowania się zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z 
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych – wchodząc do klasy na 
zajęcia uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia 
elektroniczne-za zgodą rodziców i wychowawcy uczeń może posiadać telefon 
komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, ale ich używanie jest dopuszczalne 
tylko w określonych warunkach: 

a/ telefon powinien mieć jedynie podstawowe funkcje do porozumiewania się 

b/ telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami bądź opiekunami w trakcie 
przerw w pilnych sprawach 

c/  telefonu lub innego uradzenia elektronicznego bez zgody nauczyciela nie wolno 
używać do fotografowania, filmowania lub nagrywania dźwięku 

d/ w przypadku niezastosowania się do ustalonych zasad wychowawca ma prawo 
zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu lub innego urządzenia 
elektronicznego 

e/ za zniszczenie lub zagubienie telefonu/ urządzenia elektronicznego szkoła nie 
ponosi odpowiedzialności materialnej  

14. przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

 uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom 

 przeciwstawia się przejawom wulgarności i brutalności 

 będąc świadkiem bójki, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym osobę 
dorosłą, 

 szanuje poglądy i przekonania innych 

 szanuje godność i wolność drugiego człowieka 



 zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu 

15. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

·        uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu 

·        nie używa narkotyków ani innych środków odurzających  

·        zachowuje czysty i schludny wygląd 

  

16. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz, 

17. za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, którzy 
są zobowiązani osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy 
albo koszty zakupu nowego mienia, 

  

 

VII. NAGRODY I KARY 
 

 Uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody za: 
 
1. właściwy stosunek do nauki potwierdzony wynikami, za wzorową frekwencję, 
przykładną postawę; 
 
2. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach; 
 
3. aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób; 
 
4.osiągnięcia sportowe; 
 
5. wysoką kulturę osobistą; 

 

Wyróżnień i nagród udziela się w formie: 
 
1. pochwały udzielonej  przez wychowawcę wobec uczniów klasy; 
 
2. pochwały udzielonej przez Dyrektora Zespołu na apelu oraz na zebraniu z 
rodzicami; 
 
3. listu pochwalnego do rodziców; 
 
4. dyplomu uznania; 
 
5. nagrody rzeczowej ufundowanej przez Radę Rodziców; 
 
6. prezentacji sylwetki wyróżniającego się ucznia w gazetce szkolnej; 



 
 7. świadectwa z wyróżnieniem- średnia ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowy 

i dodatkowych  4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania 
 
8. odnotowania na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia w konkursach 
przedmiotowych i zawodach sportowych, 

9. jednorazowego stypendium naukowego i sportowego- stypendium za wyniki w 
nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co 
najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie ( semestrze) poprzedzającym okres ( 
semestr) , w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium sportowe może być 
przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we  współzawodnictwie sportowym 
na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w 
okresie ( semestrze ) poprzedzającym okres ( semestr) , którym przyznaje się 
stypendium. 
 

  Uczeń będzie karany za: 
 
1. nieprzestrzeganie postanowień  Statutu Zespołu, nieprzestrzeganie praw i 
obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie, nierespektowanie zarządzeń 
obowiązujących w szkole, 
 
2. stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych, umyślne 
spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych, 
 
3. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, 
 
4. kradzież, pobicia, zastraszanie, wymuszanie, podżeganie do bójek, 
 
5. dewastowanie mienia szkolnego i prywatnej własności, 
 
6. demoralizowanie innych uczniów, 
 
7. lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły, uniemożliwianie 
nauczycielowi prowadzenia lekcji, 
 
8. wagary i spóźnienia, ucieczki z lekcji, 
 
9. wulgarne słownictwo, 
 
10. kłamstwo, oszczerstwo, oszustwo, 
 

 Kara może być udzielana w formie: 
 
1. wpisania negatywnej uwagi z zachowania do dziennika lekcyjnego, 
 
2. wezwania rodziców do szkoły, 
 
3. dodatkowej pracy na rzecz szkoły (np. sprzątania klasy, korytarza, terenu wokół 
szkoły); 



 
4. czasowego pozbawienia ucznia prawa do: ( forma pisemna) 

·        udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach, wycieczkach, dyskotekach, 

·        reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udziału w konkursach, zawodach 
sportowych), 

·        korzystania z przywileju ucznia - prawa do nieprzygotowania do lekcji  

5. upomnienia lub nagany wychowawcy klasy, 
 
6. upomnienia lub nagany dyrektora Zespołu, 
 
7. upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora Zespołu na apelu, 
 
8. odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły 
(forma pisemna), 
 
9. przeniesienia do równoległej klasy w tej samej szkole na wniosek wychowawcy 
klasy lub nauczyciela danego przedmiotu, 
 
10.  przeniesienia do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora 
Zespołu 

Ucznia, który mieszka poza obwodem szkoły, dyrektor może przenieść do jego szkoły 
macierzystej po zasięgnięciu opinii RP,RR i SU. 
 
  Uczeń i jego rodzice zostaną pisemnie poinformowani o nałożonej na niego karze. 
Mają prawo odwołania od zastosowanej kary do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni 
od daty otrzymania pisemnej informacji o ukaraniu. 
 
  Dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni. 
 
 Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną uchybienia w 
procesie udzielania kary wymienionej w punktach 4 a, b, c, e, f, g, i, j, dyrektor zwraca 
się do wychowawcy klasy lub właściwego nauczyciela o wycofanie kary. 
 
 W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się. 
 
 Decyzja Dyrektora jest ostateczna; treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się 
wnioskodawcy. 
 

VIII. FORMY KORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ 
 
1. Uczniowie mogą korzystać z dożywiania w stołówce szkolnej. 

2.Uczniowie, którzy korzystają z dożywiania za odpłatnością, winni ją uiścić do 15-
tego każdego miesiąca. 
3.  Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego dożywiania na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów). 



4. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
5. W Zespole są prowadzone akcje charytatywne na rzecz uczniów lub innych osób, 
np. WOŚP, Góra Grosza, Szkoła w RCA. 
  

IX.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

  
1. Sprawy sporne i konflikty należy rozstrzygać na zasadach porozumienia i 
negocjacji. 
  
2. W społeczności  uczniowskiej winni rozstrzygać je uczniowie, a negocjatorem 
powinien być nauczyciel dyżurujący, wychowawca klasy, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. Zależy to od tego, na jakiej płaszczyźnie, w jakim zespole i w jakim 
czasie zaistniał spór. 
  
3. W sprawach spornych ustala się, co następuje: 
- uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem 
przewodniczącego samorządu klasowego 
- przewodniczący SU w uzgodnieniu z opiekunem SU przedstawia sprawę 
nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem SU rozstrzyga sporne 
kwestie 
- sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora Zespołu, którego decyzje są 
ostateczne 
  

X. KONTAKTY Z RODZICAMI ORAZ RODZICÓW ZE SZKOŁĄ 

  
1. Rodzice mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dzieci. 
2. Uczeń ma obowiązek przekazywać niezwłocznie rodzicom wszystkie 

informacje, powiadomienia oraz wezwania, zarówno pisemne jak i ustne, do 
których przekazania został zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę lub 
nauczyciela. 

3. Celem ułatwienia kontaktów wychowawcy, nauczyciela z rodzicami winni oni 
udostępnić wychowawcy kontaktowy numer telefonu. 

4. Rodzice wezwani przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela winni 
skontaktować się z nim niezwłocznie, a gdy tego wymaga sytuacja, stawić się 
osobiście w szkole w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania. 

5. Rodzice mają prawo do kontaktowania  się z każdym nauczycielem w czasie 
jego obecności w szkole podczas przerw międzylekcyjnych, wyznaczonych dni 
konsultacji , przed i po lekcjach,  

     a  wyjątkowych sytuacjach również w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych 
w sposób jak  
     najmniej zakłócający tok lekcji. 
6. Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych i 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin Zespołu wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę 
Pedagogiczną, która zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 
 



2. Zmian Regulaminu dokonuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej 2/3 swego składu na wniosek: 

- Rady Pedagogicznej 
- Samorządu Uczniowskiego 
- Rady Rodziców 
 
3. Regulamin powinien być podany do wiadomości społeczności szkolnej poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Zespołu. 
  
4. Uczniowie zapoznają się z regulaminem na godzinach do dyspozycji wychowawcy 
klasowego. 
  
  
Regulamin Zespołu Szkół w Dzikowcu  obowiązuje od dnia 18 września 
2008r.  
  
Dyrektor Zespołu Szkół w Dzikowcu: …………………. 
  
  
  
Rada Samorządu Uczniowskiego:  
Przewodniczący SU: ……………………… 
  
  
Rada Rodziców : 
Przewodniczący RR: …………………………… 
 


