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 „Edukacja” Sp. z o.o. 
31-271 Kraków, ul. Kluczborska 3 
tel./fax (012) 633-60-52, tel. 632-31-87 
 
 
 
 

REGULAMIN SZKOŁY 
 
 
 

I. Organizacja pracy szkoły. 
 
1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą w godzinach ustalonych przez Radę Pedagogiczną i 

pracuje na jedną zmianę. Czas zakończenia zajęć określa zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną podział 
godzin. 
 

2. Zapisy poniższego regulaminu dotyczą zajęć na terenie szkoły oraz poza nią z uwzględnieniem wycieczek, 
wyjść i imprez szkolnych. 

 
3. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz pracy sekretariatu ustala Dyrektor Szkoły. 
 
4. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły do Dyrektora Szkoły, który 

po rozpatrzeniu ich podejmuje stosowne decyzje. 
 
5. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno-wychowawczych Rodzice załatwiają z 

wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów. 
 
6. Dyrektor Szkoły przyjmuje Rodziców w sprawach indywidualnych w ustalonych dniach i godzinach. 
 
7. Zebrania wychowawców klas z Rodzicami odbywają się co najmniej 4 razy w ciągu roku szkolnego. 
 
8. Warunkiem przyjęcia i uczęszczania dziecka do szkoły jest pisemna deklaracja Rodziców dotycząca 

przestrzegania niniejszego Regulaminu i Statutu Szkoły. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje wraz z 
zawarciem umowy o naukę i bezzwrotną wpłatą wpisowego (wysokość wpisowego ustalana jest corocznie 
przez Zarząd Spółki). 

 
 

II. Finansowe zasady działalności szkoły.   
 
1. Wpisowe, czesne i inne opłaty pobierane są w celu pokrycia kosztów działalności szkoły. 
 
2. Wpisowe jest opłatą jednorazową, która nie podlega zwrotowi. 
 
3. Czesne płacone jest przez 12 miesięcy w roku zgodnie z regulaminem opłat. 
 
4. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły ubezpieczeni są z budżetu szkoły. 
 
5. Rodzice zobowiązani są wpłacać czesne i inne opłaty z góry do dnia 10 danego miesiąca. 

Czesne za 1 miesiąc wakacyjny rozbijane jest na dwie raty w ciągu roku szkolnego. 
 

6. Zaległość przekraczająca trzy miesiące upoważnia Dyrektora Szkoły do przedstawienia Radzie 
Pedagogicznej wniosku o usunięcie ucznia ze szkoły. W tym wypadku wniesione opłaty nie będą zwracane, 
zaległe będą egzekwowane. 

 
7. W przypadku wypowiedzenia umowy o naukę przez Rodzica w trakcie roku szkolnego, jest zobowiązany do 

zapłacenia pełnego czesnego za okres do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego. 
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8. Za uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych (teatr, kino, wycieczki, itp.) uczniowie ponoszą oddzielne 
opłaty.  

 
 

III.  Prawa i obowiązki uczniów i Rodziców. 
 
1. Prawa i obowiązki ucznia reguluje Statut Szkoły, Regulamin Szkoły i inne dokumenty prawa 

wewnątrzszkolnego. 
 

2. Każda nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych winna być usprawiedliwiona przez Rodziców 
według zasad określonych w statucie szkoły. 

 
3. Dotyczy spóźnień na lekcje oraz nieobecności. 

a) Uczeń nie powinien spóźniać się na lekcje. 
b) Nieobecność lub spóźnienie na pierwszą godzinę lekcyjną wymaga  osobistego, telefonicznego lub 

pisemnego, usprawiedliwienia od rodziców w danym dniu. 
 
4. Rodzic ma obowiązek poinformowania wychowawcy o nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 3 dni z 

przyczyn innych niż choroba i poinformowania dyrektora szkoły w przypadku nieobecności trwającej dłużej 
niż 3 tygodnie. Rodzic ma obowiązek ustalenia sposobu uzupełnienia braków wynikających z nieobecności. 

 
5. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych. Zwolnienie z uroczystości  jest możliwe 

na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, przedstawioną wychowawcy. Uroczystości 
odbywają się zgodnie z harmonogramem roku szkolnego. 

6. W czasie pobytu w szkole uczeń winien podporządkować się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły 
 
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów zabrania się: 

a) wnoszenia na teren szkoły ostrych niebezpiecznych narzędzi, alkoholu, papierosów, środków 
odurzających, pism o treściach obrażających godność człowieka, cennych przedmiotów i innych które 
mogą stanowić zagrożenie dla życia zdrowia lub obyczajności; 

b) palenia lub spożywania: tytoniu ( także e-papierosów), alkoholu, narkotyków i innych środków 
odurzających; 

c) przychodzenia do szkoły pod wpływem środków odurzających; 
d) używania przemocy fizycznej i psychicznej; 
e) używania wulgarnych i obraźliwych słów; 
f) biegania po sali lekcyjnej, korytarzu i klatce schodowej; 
g) opuszczania budynku szkoły bez zgody wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego; 
h) przebywania na terenie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych bez zgody nauczyciela; 
i) rejestrowania głosu i obrazu osób trzecich na terenie szkoły i na zajęciach poza szkołą, poza 

przypadkami, w których uczeń uzyska zgodę Dyrektora lub wychowawcy; 
j) podrabiania podpisów i fałszowania dokumentów 
k) przynależności do organizacji, których idee są sprzeczne z zasadami międzyludzkimi lub zakazanymi 

przez prawo, 
l) posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych i przedmiotów o charakterze erotycznym; 
m) całowania się o zabarwieniu seksualnym i przytulania się o zabarwieniu seksualnym 
n) podejmowania aktywności seksualnej polegającej na odbyciu stosunku seksualnego, udziale w 

imprezach o charakterze erotycznym oraz pozowaniu do filmów i zdjęć pornograficznych, publicznym 
podejmowaniu zachowań o zabarwieniu seksualnym 

8. Uczeń w trakcie zajęć jest zobowiązany : 
a) przychodzić punktualnie na zajęcia, 
b) utrzymywać porządek wokół swojego miejsca pracy, 
c) stosować się do poleceń nauczyciela, 
d) szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny, 
e) przestrzegać regulaminów BHP pracowni przedmiotowych, 

9. Uczniowi w trakcie zajęć nie wolno: 
a) samowolnie opuszczać sali lekcyjnej lub miejsca zajęć, 
b) przebywać na korytarzu, w toalecie bez zgody nauczyciela, 
c) korzystać z kawiarni, 
d) spożywać posiłków, 
e) pić napojów, 
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f) żuć gumy (itp.), 
g) opuszczać wyznaczonego prze nauczyciela miejsca, 

 
10. W celu uzyskania promocji do następnej klasy, uczeń musi opanować w stopniu wystarczającym wiedzę 

określoną programem nauczania. W szkole obowiązuje skala ocen od 1 do 6. 
 
11. Uczeń ma prawo do korzystania z zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. 
 
12. Uczeń nagminnie naruszający Regulamin Szkoły i wykazujący lekceważący stosunek do swoich 

obowiązków może być usunięty ze szkoły. 
 
13. Rodzice zobowiązani są do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów oraz z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
 
 
14. W sprawach dotyczących nauki i wychowania swojego dziecka rodzic kolejno kontaktuje się z: 

a) nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne 
b) wychowawcą klasy 
c) dyrekcją szkoły 

 
15. Brak współpracy Rodziców z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów oraz psychologiem szkolnym 

może być podstawą do usunięcia ucznia ze szkoły. 
 
16. Na zakończenie roku szkolnego zostaje wprowadzona karta obiegowa uwzględniająca rozliczenie ucznia z 

zaległości finansowych i rzeczowych w stosunku do szkoły  
 
17. Za zniszczenie lub zgubienie książki z biblioteki uczeń ma obowiązek odkupić taką samą  książkę i 

dodatkowo  inną. Za zniszczenie mienia szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 
 

IV.  Porządek i higiena   
 

1. Obowiązuje zmiana obuwia, uczniowie są zobowiązani do noszenia odpowiedniego obuwia z powodów 
zdrowotnych i bezpieczeństwa 

2. Obuwie powinno być wygodne, dopuszcza się u dziewcząt buty na niewysokich obcasach 
3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się chodzenia w szkole w butach na wysokich szpilkach oraz 

koturnach. 
4. Dopuszcza się dyskretny makijaż 
5. Biżuteria dobrana z zasadą dobrego smaku; nie powinna zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia 

oraz niszczyć mienia szkoły. 
6. Zabrania się noszenia ozdób będących elementami subkultur młodzieżowych, wulgarnych lub 

związanych z subkulturami młodzieżowymi, promujących używki, propagujących agresję, treści 
nazistowskie, komunistyczne i faszystowskie oraz obrażających uczucia religijne. 

7. Fryzura powinna mieć charakter naturalny. Włosy powinny być czyste, zadbane i ułożone w taki 
sposób, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 

8. Okrycie wierzchnie ma być pozostawione w szatni, rzeczy osobiste w szafce lub w plecaku.  
9. Przy korzystaniu z toalety obowiązuje zasada pozostawienia po sobie czystości. 

 
V. Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych 
 

1.Dotyczy korzystania z sal szkolnych 
a) W trakcie przerw uczniowie przebywają na korytarzu, sale lekcyjne są zamknięte 
b) Uczniowie wchodzą do sal po uprzedniej zgodzie nauczyciela    

2.Dotyczy korzystania z szatni 
c) Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie zostawiają w szatni wierzchnie ubrania i przebierają obuwie, 

bezpośrednio po tym opuszczają szatnię. 
d) Podczas trwania zajęć oraz przerw uczniowie nie mogą przebywać na terenie szatni. 
e) Aby zabrać odzież z szatni po skończonych zajęciach, uczeń pobiera klucz z sekretariatu albo od 

woźnego szkoły i zobowiązany jest do jego zwrócenia w to samo miejsce bezpośrednio po ubraniu 
się. 

3.Dotyczy przebywania uczniów po skończonych zajęciach  na terenie szkoły. 
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a) Uczniowie po skończonych zajęciach nie mogą przebywać w salach lekcyjnych ani zostawiać tam 
swoich tornistrów. 

b) Uczeń, który korzysta ze świetlicy, bezpośrednio po skończonych zajęciach lekcyjnych udaje się 
tam z tornistrem. 

c) Jeżeli uczeń uczęszcza na kółka zainteresowań  i korzysta ze świetlicy, po lekcjach zgłasza się do 
świetlicy, zostawia tam swój tornister i dopiero wtedy udaje się na zajęcia dodatkowe. 

d) Uczeń, który nie korzysta ze świetlicy, powinien bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych: 
• udać się do domu (jeśli wraca samodzielnie); 
• przebywać w kawiarni lub bibliotece szkolnej (jeśli wraca z opiekunami lub rodzicami); 
• udać się na zajęcia pozalekcyjne, zabierając ze sobą tornister. 

10. Dotyczy korzystania z jadalni i kawiarni szkolnej. 
a) Uczniowie spożywający posiłki w jadalni oraz kawiarni mają bezwzględny obowiązek pozostawić 

te miejsca w czystości i porządku /tak, jak je zastali/. 
b) Po spożytym posiłku uczeń ma obowiązek odnieść naczynia, z których korzystał. 
c) Uczniowie korzystający z kawiarni powinni zachowywać się tak, aby nie utrudniać innym 

korzystania z tego miejsca. 
 

VI. Zasady korzystania z telefonów komórkowych 
 

1. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie są zobowiązani do wyłączenia telefonów komórkowych. 
2. Włączenie telefonów komórkowych jest możliwe dopiero po zakończeniu zajęć w danym dniu. 
3. W szczególnych przypadkach korzystanie z telefonów komórkowych jest możliwe w wyznaczonej 

strefie przy sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody, wychowawcy, nauczyciela 
dyżurującego lub sekretarza szkoły. 

4. W przypadku korzystania z telefonu na terenie szkoły, będzie on odbierany przez nauczyciela i oddany 
do sekretariatu. Telefon będzie zwrócony tylko rodzicom lub opiekunom do rąk własnych. W razie 
braku możliwości odebrania telefonu przez rodziców, telefon może być oddany uczniowi pod 
warunkiem zobowiązania do oddawania go do depozytu w sekretariacie przez kolejne 5 dni roboczych. 

5. Uczeń oddaje telefon do depozytu przed rozpoczęciem zajęć i odbiera go bezpośrednio przed wyjściem 
do domu. Telefon musi być wyłączony. 

6. Konsekwencją korzystania z telefonu będzie także obniżenie oceny zachowania zgodnie ze statutem 
szkoły 
 

VII . Strój szkolny: 
 

1. Codzienny strój szkolny ucznia: 
a) Powinien być czysty, niewyzywający 
b) Nie może zawierać nadruków wulgarnych lub związanych z subkulturami młodzieżowymi, 

promujących używki, propagujących agresję, treści nazistowskie, komunistyczne i 
faszystowskie oraz obrażających uczucia religijne. 

c) Zabrania się noszenia bluzek z dużym dekoltem, odsłaniających ramiona, brzuch lub plecy 
oraz spódnic krótszych niż do połowy uda, szortów i legginsów 

2. Wprowadza się obowiązujący uroczysty  strój szkolny :  
a) chłopcy: biała koszula, krawat szkolny, granatowa marynarka z logo szkoły, ciemne spodnie, 

ciemne obuwie, 
b) dziewczęta: biała bluzka z kołnierzem , krawat szkolny, granatowa marynarka z logo szkoły, 

szkolna spódnica, granatowe podkolanówki i ciemne buty. Zabrania się stosowania ostrego 
makijażu. 

 
3. Uroczysty strój szkolny uczeń ma obowiązek zakładać w trakcie uroczystości szkolnych, 

reprezentowania szkoły na zewnątrz, udziału w konkursach oraz wyjściach kulturalnych. 
a) -Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
b) -Ślubowanie klas I (obowiązuje tylko szkołę podstawową) 
c) -Wyjścia na zewnątrz: teatr, muzeum, wystawy, wernisaże 
d) -Reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( zawody, uroczyste akademie), 
e) -Ostatni  dzień przed świętami Bożego Narodzenia, 
f) -Pożegnanie klas gimnazjalnych, 
g) -Egzaminy i konkursy wewnątrzszkolne, 
h) -Egzaminy końcowe i inne, 
i) -Uroczystości związane ze świętami narodowymi,  
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4.  W każdą środę wprowadza się obowiązkowy strój szkolny:  ciemne spodnie – chłopcy, granatowe 
spodnie lub spódnica szkolna – dziewczęta,  bluza polarowa z logo szkoły , koszulka polo lub typu t-
shirt w kolorach granatowym, zielonym lub białym z logo szkoły.  Strój musi być: czysty, schludny, 
estetyczny  nie kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi.  

5. Obowiązek noszenia stroju szkolnego na wpływ na ocenę zachowania ucznia. 
6. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują podkoszulki z logo szkoły. 

 
VIII. Prawa i obowiązki nauczycieli. 
 
1. Nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać statutu Szkoły, Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Karty 

Nauczyciela w zależności od rodzaju umowy, oraz Regulaminu Szkoły i innych dokumentów prawa 
wewnątrzszkolnego. 

 
2. Nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać, wynikających z planu, godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. 
 
3. Nauczyciel realizuje program nauczania swojego przedmiotu w oparciu o rozkład materiału sporządzony 

przez siebie i zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły. Nauczyciele pracujący pierwszy rok zobowiązani są 
do posiadania szczegółowego konspektu każdej lekcji.  

 
4. Dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi czynności dodatkowe np.: dyżury na korytarzach, opieka 

nad pracownią, zakup pomocy do nauczanego przez siebie przedmiotu, itp. 
 
5. Podczas przerw w lekcjach nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z grafikiem dyżurów. 
 
6. Nauczycielowi nie wolno pozostawić uczniów bez opieki tzn. może opuścić klasę tylko wówczas, gdy 

dzieci są pod opieką innego nauczyciela lub innej osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. 
 

7. W całej szkole obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  

 
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia w szkole nie przestrzegający Statutu szkoły, niniejszego regulaminu może 

być ukarany zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego. 
 
9. Wyróżniający się pracownicy mogą być nagradzani premiami przyznawanymi przez   organ prowadzący na 

podstawie wniosku Dyrektora Szkoły.   
 
 
 
 


