
 

 

Regulamin Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie 
 

 Regulamin Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie został 

opracowany po to, by pomagać w tworzeniu odpowiedniego klimatu do nauki i pracy  

w  Zespole. Zawiera on prawa i obowiązki uczniów, wspomaga realizację celów jakimi są:   

 umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwoju uzdolnień  

i zainteresowań, 

 budowanie prawidłowych zasad moralnych i wrażliwości estetycznej, 

 uświadamianie wartości narodowych i obywatelskich, 

 kształtowanie postaw wzajemnego szacunku, tolerancji, poszanowania godności  

i wolności osobistej, odpowiedzialności. 

Celem regulaminu jest dopełnienie zapisów Statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

I. Organizacja szkoły 

 

1. Szkoła Podstawowa w Konstantynowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Konstantynowie. 

2. Lekcje w szkole odbywają się zgodnie z przyjętym planem w godz. 8.00-14.35.  

3. W szkole zorganizowana jest stołówka szkolna w której czasie długiej przerwy uczniowie 

mają możliwość  zjedzenia obiadu.  

4. Po skończonych zajęciach edukacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania  

ze świetlicy szkolnej. Zasady zachowania w czasie zajęć określa regulamin świetlicy 

szkolnej.  

5. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na świetlicę po zajęciach edukacyjnych wracają 

do domu.  

6. Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe lub autobus szkolny mają obowiązek spędzić 

ten czas w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

7. W szkole funkcjonuje sekretariat szkoły, który jest czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7.30 do 15.30, W sekretariacie szkoły można uzyskać wszelkiego rodzaju 

informacje na temat funkcjonowania szkoły, załatwiane są tam sprawy związane 

dokumentacją szkolną. 

8. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze dotyczące uczniów omawiane są z wychowawcami 

oraz  nauczycielami poszczególnych przedmiotów podczas bieżących spotkań  

oraz podczas zebrań planowych. 

 

II. Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Prawa i obowiązki uczniów związane z organizacją procesu edukacji 

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,  bezpiecznych warunków pobytu  

w szkole zapewniających ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności, 

b) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

c) rozwijania zdolności i zainteresowań, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 

d) informacji o swoich prawach, 

e) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących. 

2)  Uczniowie mają obowiązek: 

a) przestrzegania prawa szkolnego, 

b) chronienia własnego życia i zdrowia, 

c) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia swojego oraz innych, 



d) stosowania się do zasad kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli  

i innych osób, 

e) dbania o wspólne dobro szkoły, ład, porządek oraz i jej estetyczny wygląd, 

f) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy  

nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające 

z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie.  

 

2. Prawa i obowiązki uczniów związane z organizacją przestrzeni edukacyjnej  

1)  Uczniowie mają prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej przestrzeni edukacyjnej zgodnej z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu 

uzgodnionego z wychowawcą, 

c) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.  

2)  Uczniowie mają obowiązek: 

1) pozostawienia sali lekcyjnej po skończonej lekcji w nienagannym porządku, 

2) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

3) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich zauważonych uszkodzeń sprzętu 

lub pomocy dydaktycznych.  

 

3. Prawa i obowiązki uczniów związane z organizacją lekcji jako formy nauczania  

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści,  

b) pomocy ze strony nauczyciela w czasie lekcji w przypadku natrafienia na trudności 

związane ze zrozumieniem nowych zagadnień,  

c) powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianym sprawdzianem/pracą 

klasową, 

d) bycia ocenianym z przedmiotów przede wszystkim za wiadomości i umiejętności  

z danego przedmiotu, 

e) oceny postawy wyrażonej oceną z zachowania. 

2) Uczniowie mają obowiązek: 

a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, 

b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 

c) uzupełniania braków wynikających z absencji, 

d) posiadania książek, zeszytów, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego, itp. - 

zgodnie z ustaleniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

 

4. Prawa i obowiązki uczniów związane z przygotowaniem do lekcji 

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy/zeszyt 

ćwiczeń, 

b) informacji o częstotliwości sprawdzania zeszytów przedmiotowych/zeszytów ćwiczeń. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) starannego prowadzenia zeszytów/zeszytów ćwiczeń zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela,  

2) uzupełniania zapisów w zeszytach/ zeszytach ćwiczeń w przypadku nieobecności  

na lekcji. 

 

 

5. Prawa i obowiązki uczniów związane z pracą domową 

1)  Uczniowie mają prawo do: 

a) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, 

b) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe, 

c) zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania do zajęć w tym braku pracy 

domowej zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 

 



2) Uczniowie mają obowiązek: 

a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 

b) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały 

zadane.  

 

6. Prawa i obowiązki uczniów związane z organizacją przerw 

1) Uczniowie mają prawo do odpoczynku między poszczególnymi lekcjami/ zajęciami nie 

krótszymi niż 10 minut. 

2) Uczniowie podczas przerw mają obowiązek: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

b) dbania o kulturę zachowania i kulturę słowa. 

 

7. Prawa i obowiązki uczniów związane z tworzeniem organizacji uczniowskich – 

Samorząd Uczniowski 

1)  Uczniowie mają prawo do: 

a)  czynnego uczestnictwa w życiu szkoły - współtworzenia obowiązujących zasad, 

współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań 

szkoły, 

b) wyboru swoich przedstawicieli tj. Zarządu Samorządu Uczniowskiego, 

c) demokratycznego uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

d) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

e) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna Samorządu 

w zakresie podejmowanych działań.  

2) Uczniowie mają obowiązek: 

a) traktowania wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego z całą powagą, aby 

funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 

b) respektowania decyzji władz Samorządu Uczniowskiego. 

 

III.  Postawa uczniowska 

 

1. Zachowanie ucznia: 

1) wita się i żegna z pracownikami szkoły, zachowując stosowną postawę, 

2) w rozmowie z osobą dorosłą nie przerywa wypowiedzi, nie podnosi głosu, 

3) zachowuje się kulturalnie, 

4) okazuje szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły, 

5) dba o właściwe relacje z rówieśnikami, 

6) dba o czystość w szkole i wokół szkoły, nie zaśmieca otoczenia. 

7) nie używa wulgaryzmów, nie biega po korytarzach, nie bierze udziału w bójkach, 

8) jest systematyczny, punktualny i sumienny, 

9) rozwija swoje zainteresowania, w miarę możliwości bierze udział w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na 

terenie szkoły  

jak i poza nią, 

10) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się 

samodzielnością, 

11) pomaga innym, 

12) działa w organizacjach młodzieżowych, 

13) jego postawa jest godna naśladowania. 

 

2. Strój szkolny  

1) Uczniowie przychodzą do szkoły w stroju, który powinien być czysty i schludny, 

pozbawiony zbyt dużych dekoltów, odkrytych ramion i brzuchów. 

2) Uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia na terenie szkoły.  

3) Obuwie zmienne powinno być wygodne, stabilne, na jasnej podeszwie, antypoślizgowe. 

Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje obuwie sportowe z jasną podeszwą. 



4) Dozwolona jest skromna biżuteria ( w przypadku kolczyków w uszach tzw.„wkręty”), za 

którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

5) Podczas uroczystości szkolnych organizowanych m.in. z okazji rozpoczęcia i zakończenia 

roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Dnia Patrona oraz 

podczas egzaminu ósmoklasisty uczniów obowiązuje stój galowy (biała bluzka, 

czarna/granatowa spódnica lub spodnie) 

 

2.2 Zabrania się uczniom Szkoły Podstawowej: 
1) farbować włosów, 

2) stosować makijażu,   

3) mieć zbyt długich i pomalowanych paznokci, 

4) chodzić w budynku szkoły z okryciem głowy – bez uzasadnionego powodu, 

5) propagować strojem, bądź dodatkami do niego ideologii niezgodnych z Konstytucją 

RP, godzących w zasady moralności i etyki, 

6) posiadania tatuaży, 

7) noszenie kolczyków w języku, brwiach itp., bądź po kilka kolczyków w jednym uchu. 

 

IV.  Procedury dotyczące zachowania w poszczególnych sytuacjach 

 

1. Wejście do klasy 

1) tuż po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą, 

2) nauczyciel otwiera klasę, 

3) do klasy wchodzą dziewczęta, następnie chłopcy, 

4) wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, 

5) uczniowie przygotowują się do lekcji, 

6) nauczyciel sprawdza listę, 

7) uczeń spóźniony (który wchodzi po zamknięciu drzwi) usprawiedliwia swoje spóźnienie i 

siada w ławce. 

 

2. Zachowanie ucznia w czasie lekcji 

1) aktywnie uczestniczy w toku lekcji, 

2) odpowiada z ławki siedząc lub stojąc a poproszony przez nauczyciela odpowiada  

z innego miejsca w klasie np. przy  tablicy, 

3) nie żuje gumy, nie je,  

4) nie pije  - bez zgody nauczyciela, 

5) nie trzyma na ławce zbędnych przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji, 

6) posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je/wyciszają, 

7) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają następnie na polecenie nauczyciela 

ponownie siadają  

8) uczeń nie może wychodzić z klasy  w czasie lekcji bez zgody nauczyciela. 

 

3. Zakończenie lekcji 

1) lekcja kończy się wyraźnym sygnałem nauczyciela, 

2) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

 

4. Przerwa międzylekcyjna 

1) Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, 

korzystanie z toalety, biblioteki ewentualnie dokonywanie zakupów w sklepiku szkolnym.  

2) Uczniów obowiązuje w tym czasie zakaz opuszczania terenu szkoły oraz przebywania w 

części przedszkola. 

3) Plecaki/tornistry powinny być ustawione równo przy ścianie sali, w której będą odbywać 

się zajęcia. 

4) W czasie przerwy nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych bez zgody 

nauczyciela.  

5) Z toalet korzysta się w sprawach związanych z higieną i potrzebami fizjologicznymi. 



6) Podczas przerw w szczególności zabrania się:  

a) biegania po korytarzach i schodach,  

b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),  

c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie 

nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),  

d) siadania na schodach, półpiętrach, parapetach, 

e) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego, 

f) rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły bez zgody nauczyciela. 

7) O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej 

dewastacji jak również obecności osób „postronnych” - obcych uczniowie niezwłocznie 

informują dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

8) Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się przed wyznaczoną salą 

lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. 

9) W razie nieobecności nauczyciela, gospodarz klasy zgłasza to w sekretariacie szkoły.  

 

5. Zastępstwa 

W przypadku planowanego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela danego przedmiotu, 

uczniowie mają obowiązek przygotowania się do innych lub tych samych zajęć edukacyjnych 

o których informacje umieszczane są na stronie internetowej szkoły lub na tablicy ogłoszeń. 

 

6. Nieobecności uczniów 

1) Rodzice usprawiedliwiają spóźnienia oraz nieobecności uczniów na zajęciach  

w formie pisemnej, telefonicznie lub osobiście. 

2) Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu. 

3) W przypadku nieobecności usprawiedliwienie powinno nastąpić w terminie do dwóch 

tygodni od pierwszego dnia pojawienia się ucznia w szkole 

4) W usprawiedliwieniu rodzic podaje powód nieobecności ucznia, dokładną datę 

ewentualnie godzinę nieobecności. 

5) Zwolnienia ucznia z lekcji za zgodą rodzica wyrażoną na piśmie lub telefonicznie, może 

dokonać wychowawca lub inny nauczyciel, który prowadził z uczniem ostatnią lekcję 

przed wyjściem lub z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. 

6) O każdym przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności/wagarów 

nauczyciel/wychowawca informuje rodziców ucznia. 

 

7. Sposób korzystania z urządzeń elektronicznych 

1) Na terenie szkoły – poza sytuacjami określonymi w punkcie 2 – obowiązuje uczniów 

zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych prywatnych urządzeń 

elektronicznych. 

2) Uczniowie mogą korzystać z prywatnego telefonu lub innego urządzenia elektronicznego  

a) przed rozpoczęciem zajęć do godziny 8.00,  

b) po skończonych zajęciach, 

c) w innych sytuacjach za zgodą nauczyciela. 

3) Uczniowie po przyjściu do szkoły pozostawiają telefony komórkowe w plecakach  

lub w szatni – wyłączone lub wyciszone. 

4) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony do szkoły przez ucznia sprzęt 

elektroniczny, nie prowadzi również dochodzeń czy wyjaśnień w kwestii jego zniszczenia 

czy zagubienia o zaistniałej tego typu sytuacji zgłoszonej przez ucznia 

nauczyciel/wychowawca informuje rodzica. 

5) W czasie pobytu w szkole uczniowie mają możliwość skontaktować się m.in. z rodzicami 

korzystając z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły. 

 

8. Pracownie przedmiotowe 

Szczegółowe zasady zachowania w pracowniach przedmiotowych w tym: chemiczno-

fizycznej, informatycznej a także w sali zabaw, sali gimnastycznej określają odrębne 

regulaminy wywieszone w tych pracowniach. 

 



V.  Procedury postępowania w przypadku nieprzestrzegania postanowień zawartych  

        w obowiązujących regulaminach oraz w statucie szkoły.  

 

1. W przypadku niewłaściwego zachowania się ucznia m.in. nieuwagi, rozpraszaniu uwagi 

pozostałych uczniów, zakłócaniu porządku – inicjowanie bójek, przy jednoczesnym braku 

reakcji na upomnienia nauczyciela -  Nauczyciel: 

1) jeżeli sytuacja taka ma miejsce podczas lekcji prosi o pomoc w sprawowaniu opieki nad 

uczniem pedagoga lub psychologa szkolnego a w przypadku braku możliwości uzyskania 

wsparcia od pedagoga/psychologa prosi o pomoc innego nauczyciela, który przejmuje 

opiekę nad uczniem podejmując jednocześnie odpowiednie działania wychowawcze, 

2) odizolowuje niewłaściwie zachowującego się ucznia od pozostałej reszty klasy, 

3) niezwłocznie po zakończeniu lekcji przeprowadza rozmowę z uczniem na temat 

zaistniałej sytuacji, 

4) wpisuje uwagę negatywną do zeszytu uwag, 

5) o niewłaściwym zachowaniu ucznia nauczyciel informuje wychowawcę a następnie 

informacja przekazywana jest do rodzica,  

6) w sytuacji bójek nauczyciel informuje dyrektora a w sytuacji zagrożenia życia  

lub zdrowia wzywana jest policja. 

2. W przypadku nieokazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom oraz innym 

pracownikom szkoły: 

1) nauczyciel lub wychowawca wpisuje negatywną uwagę do zeszytu uwag, 

2) pedagog/psycholog na prośbę wychowawcy lub innego nauczyciela przeprowadza 

rozmowę wyjaśniającą i pouczającą z uczniem, 

3) wychowawca lub pedagog/psycholog informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 

3. W przypadku wagarowania i licznych spóźnień: 

1) wychowawca lub pedagog szkolny rozmawia z uczniem o przyczynach nieobecności. 

Jeżeli powodem nieobecności są nieuzasadnione przyczyny, wychowawca informuje 

rodziców o takim zachowaniu oraz o konsekwencjach takiego postępowania 

2) w przypadku częstej absencji dziecka oraz braku współpracy ze strony rodziców 

wychowawca kieruje do rodziców pisemne upomnienie w tej sprawie, 

3) konsekwencją nieusprawiedliwionych nieobecności może być:  

a)   obniżona ocena z zachowania (wg kryteriów przyjętych w WSO) 

b) nieklasyfikowanie ucznia z zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstawy   

do wystawienia oceny a absencja przekracza połowę czasu przeznaczonego na dany 

przedmiot. 

4) wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych o nieobecnościach ucznia  

w szkole i łamaniu ustaleń statutu. 

4. W przypadku nieprzestrzegania obowiązującego stroju szkolnego, łamania zakazów 

dotyczących wyglądu: 

1) nauczyciel lub wychowawca wpisuje uwagę negatywną do zeszytu uwag 

i jednocześnie poleca m.in. zmyć makijaż, zdjąć zbyt długie kolczyki, rozczesać 

włosy, itp. 

2) w przypadku ponownego zaistnienia sytuacji wychowawca zgłasza problem  

do pedagoga szkolnego, który przeprowadza  rozmowę z uczniem, 

3) jeżeli w dalszym ciągu uczeń nie przestrzega zasad w tym zakresie wychowawca  

lub pedagog informuje rodziców ucznia. 

5. W przypadku niezmienienia przez ucznia obuwia na obowiązujące w szkole: 

1) uczeń ma obowiązek oczyszczenia obuwia w którym przyszedł do szkoły w celu 

umożliwienia chodzenia w tymże obuwiu w szkole, 

2) nauczyciel lub wychowawca wpisuje uczniowi uwagę negatywną do zeszytu uwag, 

3) wychowawca informuje o tym fakcie rodziców ucznia. 

6. W przypadku używania telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych w 

czasie niedozwolonym w tym  bez zgody nauczyciela: 

1) nauczyciel nakazuje uczniowi schowanie przyniesionego sprzętu do plecaka, 

2) nauczyciel lub wychowawca wpisuje uwagę do zeszytu uwag, 

3) wychowawca o zaistniałej sytuacji informuje rodzica. 



7. W przypadku niszczenia mienia szkolnego oraz zakłócania ładu i porządku  

w szkole: 

1) nauczyciel lub wychowawca wpisuje uwagę negatywną do zeszytu uwag, 

2) wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji, 

3) wychowawca wzywa rodziców do szkoły w celu naprawienia zniszczonego mienia  

lub pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia. 

8. W przypadku wszelkich przejawów demoralizacji przez ucznia ( palenie papierosów, picie 

alkoholu, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków, branie udziału w bójkach, 

kradzieżach, wyłudzanie, zastraszanie, znęcanie psychiczne) 

1) wychowawca udziela nagany uczniowi na forum klasy, 

2) wychowawca lub pedagog informuje rodziców o zaistniałej sytuacji, 

3) dyrektor lub pedagog ma prawo poinformować o zaistniałej sytuacji policję. 

9. Wszelkie działania wychowawcze podejmowane są przy współpracy z pedagogiem 

szkolnym/psychologiem. 

10. Przy notorycznym łamaniu postanowień zawartych w statucie oraz niniejszym 

regulaminie przez ucznia zwoływany jest Zespół Wychowawczy, na którym omawiana 

jest sprawa zachowania ucznia i opracowana strategia dalszego postępowania. 

11. Sprawy nieobjęte powyższymi procedurami będą rozpatrywane indywidualnie. 

12. Nauczyciel ma prawo i obowiązek informowania rodziców o wszystkich niepokojących 

zachowaniach ucznia. 

 

VI.  Inne ustalenia 

 

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych. 

2. Podczas uroczystości obowiązuje ustawienie klasowe. 

3. 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. 

4. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na placu przed szkołą 

pod nadzorem nauczyciela dyżurującego. 

5. Uczniowie nie mogą w czasie lekcji i podczas przerw przebywać bez uzasadnionego 

powodu w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych, tj. w pokoju woźnych, szatni, 

przedsionku przy wejściu do szkoły. 

6. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile 

znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Szczegółowe zasady organizacji Szkoły zawarte są w Statucie Szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem  Nr 30/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  w Konstantynowie  z dnia 9 stycznia 2020 r. 

 

 

 


