
 
4. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać 
wyraźną klauzulę o zwolnienie do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń 
z obecnością na sali gimnastycznej.  

5. O każdym przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności informowani są rodzice ucznia.  

6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w czasie ich trwania na terenie 
szkoły.  

V. Strój szkolny  
1. Uczniowie chodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie.  

2. W dni uroczyste przychodzą w stroju galowym.  

3. Przy wejściu do sali gimnastycznej oraz na zajęcia tańca towarzyskiego uczniowie zmieniają 
obuwie na odpowiednie.  

VI. Nagrody i kary  
1. W szkole obowiązuje następujący system nagród za osiągane wyniki w nauce i aktywność 
społeczną:  
1) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem:  

 uczeń kończy Szkołę Podstawową z wyróżnieniem, jeżeli: 
- w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75,  

- co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  
2) świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem  

uczeń w klasach IV-VIII uzyska świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli: 
- w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75,  

- co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  
3) list pochwalny Dyrektora Szkoły na koniec roku szkolnego  

uczeń otrzymuje list pochwalny dyrektora szkoły, jeżeli:  
w klasie I-III  

- w opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne jego postępy w nauce, postawa i 
zaangażowanie są szczególnie wyróżniające  

      w klasach IV-VIII  
- uzyskał oceny celujące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

- co najmniej dobrą ocenę zachowania  

- w klasyfikacji rocznej nie otrzymał ocen dopuszczających  
4) nagroda rzeczowa  

uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową, jeżeli:  
- osiągał sukcesy w reprezentowaniu szkoły (w olimpiadach przedmiotowych, konkursach itp.);  

- wykazuje się wymiernymi działaniami społecznymi.  

2. W szkole obowiązuje następujący system kar za wykroczenia przeciw regulaminowi:  

- upomnienie pisemne dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców klasy I-VIII,  
    w klasach IV-VIII  

- nagana udzielona przez dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców klasy ,  

- obniżenie oceny z zachowania,  
 
Na terenie szkoły, jak również podczas imprez organizowanych przez szkołę (wycieczki, rajdy, 
biwaki, itp.) zabronione jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, 
środków odurzających i palenie tytoniu oraz e-papierosów.  
Za złamanie wyżej wymienionego zakazu uczeń może być wydalony ze szkoły w trybie 
natychmiastowym.  

      VII. Organizacje młodzieżowe  
1. Podstawową reprezentacją młodzieży na terenie szkoły jest Samorząd Uczniowski, który ma 
prawo wyrażania opinii o działalności szkoły oraz powinien być animatorem aktywnego udziału 
uczniów w życiu szkoły.  

 


