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REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY W BERGEN 

im. Marynarki Wojennej RP 

prowadzonej przez Stowarzyszenie Sammen i Bergen 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Polskiej Szkoły w Bergen im. Marynarki Wojennej RP uchwalony został na 

podstawie Statutu Stowarzyszenia Sammen i Bergen z dnia 17.07.2015 r. 

2. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Sammen i Bergen, zwanego dalej Szkołą, mają 

obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Szkoła działa na zasadzie „non profit”. Została założona przez rodziców i bazuje na ich 

wspólnej, nieodpłatnej pracy, na wpłatach dokonywanych przez nich oraz przez ewentualnych 

sponsorów. 

4. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz pomieszczenia do nauki. 

5. Szkoła nie zapewnia indywidualnych asystentów dzieciom, które w norweskich 

szkołach/przedszkolach takich asystentów posiadają. Jeśli dziecko korzysta z pomocy 

asystenta, a rodzic chce, aby uczestniczyło ono w zajęciach szkolnych, musi osobiście pełnić 

tę rolę i przebywać z dzieckiem na zajęciach przez cały czas ich trwania. 

6. Celem działania Szkoły jest nauka pisania i czytania w języku polskim oraz poznawanie  

kultury, tradycji, historii i geografii Polski. Ponadto, w miarę możliwości, prowadzone są 

zajęcia z religii. Szkoła ma na celu pokazać dzieciom, jak ważne są wartości rodzinne, godność 

osobista oraz poszanowanie innych osób. Szkoła realizuje swoje statutowe cele nie tylko 

poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale również m.in. poprzez 

organizowanie różnych form działalności artystycznej, festiwali, konkursów, kursów                       

i koncertów oraz spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki. 

7. Uczęszczanie do szkoły społecznej, jaką jest Polska Szkoła w Bergen, jest dobrowolne               

i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem norweskim. 

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne nie są podstawą do przyjęcia lub 

odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie polscy przebywający za granicą 

spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. 

 

II. ORGANIZACJA SZKOŁY 

1. Przepływ informacji 

1.1. Wszelkie ważne informacje i ogłoszenia dotyczące życia Szkoły, kontaktu                                    

z nauczycielami, naboru, prac domowych, podręczników, lektur, opłat itp. umieszczane są na  
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szkolnej stronie internetowej oraz przekazywane ustnie na zebraniach z rodzicami. Szkoła nie 

wysyła  raportów z zebrań. 

1.2. W szczególnych przypadkach, w razie pilnych informacji, Szkoła bądź wychowawcy klas 

będą przesyłać wiadomości sms na telefon komórkowy jednego z rodziców. Szkoła może 

kontaktować się z rodzicem również poprzez pocztę elektroniczną. 

1.3. Wszelkie kontakty (np. wywiadówki, indywidualne rozmowy, sms-y oraz e-mail’e)                

z Zarządem Szkoły, Dyrektorem (Koordynatorem do spraw dydaktycznych) i nauczycielami 

prowadzone są wyłącznie w języku polskim. 

 

2. Nabór do Szkoły 

2.1. Zapisanie dziecka do Szkoły równoznaczne jest z akceptacją obowiązującego w niej 

programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem 

obowiązujących regulaminów, warunków umowy-deklaracji członkowskiej oraz Statutu 

Szkoły. 

2.2. Podstawą przyjęcia dziecka do Szkoły jest: 

- poprawne wypełnienie przez rodziców dokumentów i dostarczenie ich do sekretariatu 

w wyznaczonym przez Szkołę terminie; 

- przedstawienie dokumentów tożsamości rodzica i dziecka (paszporty lub dowody osobiste); 

- spełnienie innych wymogów formalnych określonych przez Szkołę (np. konieczność 

przystąpienia do testu sprawdzającego poziom wiedzy dziecka). 

- warunkiem kontynuacji nauki dzieci uczęszczających do Szkoły w poprzednich latach jest 

uregulowanie bieżących opłat za naukę. 

2.3. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Możliwe jest łączenie dzieci               

w grupy 

o zbliżonym przedziale wiekowym. 

 

3. Opłaty 

3.1. Składki członkowskie wnoszone są przez 10 miesięcy roku szkolnego w terminach 

ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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3.2. Składka nie podlega zwrotowi w przypadku choroby dziecka bądź innych nieobecności. 

Opłat należy dokonywać w pełnym wymiarze, nawet w przypadku nieobecności dziecka                     

w szkole. W przypadku wypisania dziecka ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 

zwrotowi podlegają składki za opłacone miesiące następujące po upływie okresu 

wypowiedzenia. 

3.3. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów rodzic będzie telefonicznie 

informowany o zaległościach. W razie braku kontaktu ze strony rodzica: 

- uczeń nie zostanie dopuszczony do kolejnych zajęć i pozostanie pod opieką dyżurnych; 

- rodzice zostaną telefonicznie poinformowani o konieczności natychmiastowego odbioru 

dziecka ze Szkoły; 

- dziecko może zostać skreślone z listy uczniów Szkoły. 

 

4. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych 

4.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się, w miarę możliwości, w ostatnią sobotę sierpnia i kończą 

w pierwszą sobotę czerwca. Odbywają się w wyznaczone soboty, zgodnie z grafikiem zajęć 

ogłoszonym na początku każdego roku szkolnego i dostosowanym do warunków stawianych 

przez właściciela budynku, w którym odbywają się zajęcia. 

4.2. Plan zajęć lekcyjnych oraz terminy katechez dostępne są na stronie internetowej Szkoły. 

4.3. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry: sierpień/styczeń i styczeń/czerwiec. 

 

5. Organizacja zajęć szkolnych 

5.1. Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze według programu nauczania 

opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla uczniów polskich uczących się za 

granicą. 

5.2. Organizację roku szkolnego określa Terminarz zajęć opracowany przez Zarząd Szkoły               

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

6. Struktura organizacyjna 

6.1. Na czele Szkoły stoi Prezes Stowarzyszenia Sammen i Bergen, będący jednocześnie 

Koordynatorem do spraw administracyjnych i jest on odpowiedzialny za organizację pracy 

Szkoły. 
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6.2. Dyrektor jest zwierzchnikiem Rady Pedagogicznej i odpowiada za działania nauczycieli. 

Pracę nauczycieli określa oddzielny regulamin. 

6.3. Skarbnik Szkoły jest osobą odpowiedzialną za rozliczenie wpłat na poczet należności za 

Szkołę oraz wydatków na koszty działalności Szkoły. 

6.4. Sekretarz Szkoły odpowiedzialny jest za protokołowanie zebrań członków Stowarzyszenia 

i posiedzeń Zarządu. 

6.5. Zarząd Szkoły tworzą: Prezes, Zastępca Prezesa, Skarbnik, Sekretarz i jeden członek – 

wybrani spośród rodziców-członków Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję na Walnym 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

6.6. Rada Rodziców składa się z rodziców uczniów Szkoły, a jej celem jest pomoc w organizacji 

pracy Szkoły. Szczegółowe regulacje dotyczące Rady Rodziców zawarte są w Regulaminie 

Rady Rodziców. 

 

7. Bezpieczeństwo 

7.1. W szkole obowiązuje ubezpieczenie zbiorowe od nieszczęśliwych wypadków w trakcie 

trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Warunkiem objęcia dziecka ubezpieczeniem jest 

złożenie przez rodzica kompletu wymaganych przez Szkołę dokumentów. 

7.2. Ze względów bezpieczeństwa, oprócz nauczycieli, opiekę nad dziećmi sprawują 

wyznaczeni rodzice dyżurujący. 

7.3. Dziecko powinno być odebrane ze Szkoły przez rodzica lub upoważnioną przez niego 

osobę wskazaną w Kwestionariuszu. 

7.4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, zgubione, skradzione 

lub zniszczone, przynoszone przez dzieci na zajęcia. 

7.5. W Szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw. 

7.6. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych 

niedozwolonych prawem używek, a także wnoszenia przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych lub zagrażających zdrowiu i życiu. 

7.7. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek bez zgody 

Zarządu Szkoły. 

7.8. Do Szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt. 

7.9. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez dziecko na terenie Szkoły 

odpowiedzialni są rodzice. 
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7.10. W Szkole obowiązuje zakaz parkowania bezpośrednio przed budynkiem Szkoły i na 

szkolnym boisku. Pojazdy należy parkować na szkolnym parkingu. Zakaz ten nie dotyczy osób, 

które przywożą na zajęcia dodatkowe wyposażenie – np. produkty do szkolnego sklepiku, 

dekoracje na uroczystości szkolne, nagłośnienie, nagrody dla uczniów itp. 

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Prawa ucznia 

1.1. Uczeń ma prawo do bycia traktowanym w sposób życzliwy, nienaruszający jego godności 

osobistej oraz własnych przekonań. 

1.2. Uczeń ma prawo do wyrażania własnych poglądów i przekonań w sposób uprzejmy, 

nienaruszający godności innych. 

1.3. Uczeń ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami                         

i stawianymi wymaganiami, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce. 

1.4. Uczeń ma prawo do ciekawych i urozmaiconych lekcji. 

1.5. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

1.6. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela. 

1.7. Uczeń ma prawo do korzystania z biblioteki szkolnej, po wcześniejszym zapoznaniu się                 

z jej regulaminem. 

 

2. Obowiązki ucznia 

2.1. Uczeń przestrzega zasad dobrego wychowania, Regulaminu Szkoły i innych regulaminów 

uchwalonych przez Zarząd. 

2.2. Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek nauczycielom, rodzicom i wszystkim innym 

członkom społeczności szkolnej. Kulturalnie zwraca się do innych, jest miły, pomocny                          

i wyrozumiały. 

2.3. Uczeń zobowiązuje się do utrzymywania porządku i czystości w Szkole, poszanowania 

budynku Szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Szkoły. Pamięta                 

o zmianie obuwia i dba o higienę osobistą. 

2.4. Uczeń ma obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie. 

2.5. Obowiązkiem ucznia jest odrabianie pracy domowej, przygotowywanie się do lekcji, 

przynoszenie na zajęcia podręczników i zeszytów. 
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2.6. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i wykonywać polecenia nauczyciela. 

Podporządkowuje się obowiązującym w grupie (klasie) umowom i zasadom współżycia 

społecznego. 

2.7. Uczeń ma obowiązek czynnie uczestniczyć w organizowanych uroczystościach szkolnych 

w budynku Szkoły jak i poza nim. 

2.8. Uczeń nie może spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji. 

2.9. Uczeń podczas przerw pozostaje pod nadzorem nauczycieli oraz rodziców dyżurujących                 

i winien podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem. Nie 

może pozostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela bądź rodzica dyżurującego. 

2.10. Uczeń nie może samowolnie wychodzić poza teren Szkoły. 

2.11. Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych uczniów. Nie wolno przynosić do Szkoły 

przedmiotów niebezpiecznych i ostrych narzędzi, które mogą spowodować skaleczenie siebie 

lub innych. 

2.12. Uczeń nie może nosić ubiorów z symbolami promującymi alkohol, narkotyki lub 

nawołującymi do postaw nietolerancji. 

2.13. Uczeń nie może przynosić do Szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych 

prawem używek; nie może ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego zakazu grozi 

natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze Szkoły. 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA 

1. Prawa rodzica 

1.1. Prawo do informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce. 

1.2. Prawo do szczegółowej informacji na temat programu dydaktycznego realizowanego                  

w Szkole. Polska Szkoła w Bergen im. Marynarki Wojennej RP 

1.3. Prawo do składania drogą elektroniczną Dyrektorowi lub członkom Zarządu propozycji 

zmian dotyczących działalności i programu Szkoły. 

1.4. Prawo aktywnego włączania się w życie Szkoły, uczestniczenia w akademiach, szkoleniach 

i innych uroczystościach organizowanych przez społeczność szkolną. 

1.5. Prawo do wyrażania swoją opinii na temat Szkoły w formie ankiet, wypowiedzi na 

zebraniach itp. 

1.6. Prawo do występowania w imieniu dziecka do Zarządu Szkoły lub Dyrektora w obronie 

jego praw w przypadku, gdy zostały naruszone. 
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1.7. Prawo pomocy ze strony Szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

1.8. Prawo uzyskiwania informacji podnoszących swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. 

1.9. Prawo do korzystania z biblioteki szkolnej, po wcześniejszym zapoznaniu się z jej 

regulaminem i wpłaceniu kaucji, jeśli taka została ustalona przez Zarząd. 

 

2. Obowiązki rodzica 

2.1. Rodzic ma obowiązek przedstawienia dziecku zasad niniejszego Regulaminu w zrozumiały 

sposób, odpowiedni do wieku dziecka. 

2.2. Rodzic ma obowiązek zapoznać się ze Statutem Szkoły, obowiązującymi regulaminami              

i programem dydaktyczno-wychowawczym. 

2.3. Rodzic pomaga dziecku w odrabianiu zadań domowych, wykazuje zainteresowanie jego 

pracą na zajęciach. 

2.4. Rodzic motywuje dziecko do przychodzenia na zajęcia i ma pozytywne nastawienie do 

nauki w Szkole. 

2.5. Rodzic stanowi przykład dla dziecka w poprawnym i częstym posługiwaniu się językiem 

polskim, zwłaszcza w domu i w gronie polskich znajomych. 

2.6. Rodzic ma obowiązek dbania o dobre imię Szkoły, do której posyła dziecko. 

2.7. Rodzic ma obowiązek dopilnować, aby dziecko przychodziło do Szkoły wypoczęte, po 

zjedzonym śniadaniu i miało ze sobą zdrowe i pożywne drugie śniadanie, a także wodę,  mleko 

lub sok. 

2.8. Rodzic ma obowiązek udzielać pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej 

wpływ na jego zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie. W  przypadku 

zmiany informacji zdrowotnych lub innych danych zawartych w Kwestionariuszu, ma 

obowiązek ich aktualizowania. 

2.9. Rodzic utrzymuje ład i porządek na terenie Szkoły. Dba, aby dziecko miało obuwie na 

zmianę, ubrania dostosowane do pogody i pory roku. Ubrania, obuwie, bidony, pudełka 

śniadaniowe i inne rzeczy osobiste powinny być podpisane i umieszczone w podpisanym 

plecaku lub w podpisanej i zapinanej torbie (torba dotyczy grup przedszkolnych). 

2.10. Rodzic regularnie i punktualnie przysyła dziecko na sobotnie zajęcia. Ma obowiązek 

przywożenia dziecka na określoną godzinę (nie zostawia dziecka wcześniej w szkole). Dzieci, 

począwszy od trzylatków do klasy III włącznie, przyprowadzane są pod drzwi wejściowe  klasy 

nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie klas od IV wzwyż przychodzą 

do Szkoły 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 
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2.11. Rodzic respektuje czas pracy Szkoły – punktualnie odbiera dziecko zaraz po zajęciach (z 

wyjątkiem tych dzieci z klas starszych, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielny 

powrót do domu po zajęciach). 

2.12. Rodzic ma obowiązek przed zajęciami telefonicznie poinformować nauczyciela 

prowadzącego lekcje o nieobecności dziecka na najbliższych zajęciach. 

2.13. Rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej 

lekcji. 

2.14. W razie odbioru dziecka przez inną osobę dorosłą, konieczne jest pisemne upoważnienie 

rodzica. 

2.15. Obowiązkiem rodzica jest praca społeczna na rzecz Szkoły, angażowanie się i pomoc           

w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozalekcyjnych. 

2.16. Rodzic systematycznie sprawdza postępy dziecka w nauce i ma stały kontakt                            

z wychowawcą klasy w dogodnej dla obu stron formie – ustnej, pisemnej bądź telefonicznej. 

Informuje nauczyciela w uprzejmy sposób o wątpliwościach co do postępów w nauce dziecka 

lub jakiekolwiek innych problemach. 

2.17. Rodzic jest zobowiązany do brania udziału w zebraniach szkolnych i klasowych. Szkoła 

nie przesyła rodzicom pisemnych raportów z zebrań. 

2.18. Rodzic ma obowiązek uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

2.19. Rodzic usprawiedliwia wychowawcy klasy nieobecności i spóźnienia dziecka, a także 

powiadamia o przewidywanych nieobecnościach. 

2.20. Rodzic ma obowiązek zapoznawania się z komunikatami i zawiadomieniami od 

wychowawcy klasy, a także z komunikatami i ogłoszeniami publikowanymi przez Dyrektora             

i Zarząd. 

2.21. Rodzic jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z wiadomościami na stronie 

internetowej Szkoły, która jest głównym źródłem aktualnych informacji. Po każdych  zajęciach 

na stronie umieszczane są również prace domowe. 

2.22. Rodzic ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za uczęszczanie dziecka do Szkoły 

według wysokości i zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2.23. Rodzic ma obowiązek natychmiastowego uregulowania kosztów szkód materialnych 

spowodowanych przez siebie lub dziecko. 

2.24. Rodzic dba o bezpieczeństwo społeczności szkolnej. Nie może przyprowadzać do szkoły 

osób trzecich bez uprzedniego powiadomienia i zgody Dyrektora lub członka Zarządu Szkoły. 

W przypadku zaobserwowania osób trzecich, które nie są członkami organizacji, natychmiast 

powiadamia Dyrektora lub członka Zarządu. 
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2.25. Rodzic nie przyprowadza dziecka na lekcje w dniu, w którym ma jeden z wymienionych 

objawów choroby: męczący kaszel, tzw. cieknący katar, silny ból gardła, łzawiące oczy, miało 

w ciągu ostatniej doby biegunkę lub wymioty, ma temperaturę powyżej 37 ºC, widoczną 

wysypkę na twarzy lub rękach bądź inne symptomy choroby. W przypadku zauważenia przez 

nauczyciela symptomów choroby u dziecka, kontaktuje się on z rodzicem. Rodzic powinien 

niezwłocznie odebrać dziecko z zajęć. Lekarstwa można podawać dzieciom tylko po 

otrzymaniu pisemnego oświadczenia rodzica, za zgodą nauczyciela i Dyrektora. 

2.26. Rodzic ma obowiązek we własnym zakresie skontaktować się z nauczycielem celem 

otrzymania kart pracy z lekcji i informacji na temat zajęć, na których dziecko było nieobecne. 

2.27. Rodzic ma obowiązek upewnienia się, że dziecko oddaje pożyczone książki i inne 

przedmioty szkolne oraz spytania o pochodzenie rzeczy przyniesionych przez dziecko do domu. 

2.28. Rodzic ma obowiązek dopilnowania, aby dziecko nie zabierało do szkoły cennych 

przedmiotów, np. wyrobów ze złota, tabletów, telefonów i tym podobnych urządzeń, gdyż 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie lub utratę podczas sobotnich zajęć. 

 

3. Obowiązek pełnienia dyżurów 

3.1. Rodzic ma obowiązek pełnić wyznaczony przez Szkołę dyżur we wskazanej przez Zarząd 

formie. Obowiązany jest pełnić jeden dyżur w roku szkolnym na pierwsze i drugie 

uczęszczające do Szkoły dziecko. Zwolniony jest z tego obowiązku na trzecie i każde następne 

dziecko, o ile więcej niż dwoje uczęszcza do Szkoły w tym samym czasie. Obowiązek ten nie 

dotyczy dzieci wolontariuszy pracujących na rzecz Szkoły. 

3.2. W przypadku braku możliwości odbycia dyżuru w wyznaczonym terminie rodzic 

zobowiązany jest do samodzielnego zorganizowania na swoje miejsce zastępstwa oraz 

wcześniejszego powiadomienia Szkoły o zaistniałych zmianach. Lista osób wraz z terminami 

dyżurów, zakresem obowiązków dyżurnych i osobą odpowiedzialną za nadzór nad nimi 

ustalana jest przez Zarząd, przedstawiana w pierwszych tygodniach każdego roku szkolnego            

i dostępna w sekretariacie Szkoły. 

3.3. Przed wyznaczonym dyżurem należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za 

ustalenie planu dyżurów, a w dniu dyżuru zapoznać się z zakresem obowiązków dyżurnego 

dostępnym w sekretariacie. 

4. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu. 

4.1. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub nieuregulowania                                 

w wyznaczonym terminie czesnego za Szkołę, uczeń traci miejsce w Szkole. 
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4.2. W przypadku niewypełnienia swoich obowiązków wynikających z pełnienia dyżuru, rodzic 

obowiązany jest zapłacić rekompensatę pieniężną. Kwotę i formę rekompensaty na każdy rok 

szkolny ustanawia Zarząd. 

4.3. Za niepunktualne odbieranie dziecka po zakończeniu zajęć szkolnych, rodzic obowiązany 

jest zapłacić rekompensatę pieniężną. Kwotę i formę rekompensaty na każdy rok szkolny 

ustanawia Zarząd. 

4.4. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu uczeń zostanie upomniany 

słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w Szkole, 

nauczyciel, Dyrektor lub Zarząd mają prawo wysłać pisemne upomnienie do rodzica lub 

wezwać go na rozmowę. Ostatecznie uczeń może zostać zawieszony w prawach ucznia, a nawet 

wydalony ze Szkoły. Uczeń, za pośrednictwem rodzica, ma prawo do odwołania się od tej 

decyzji w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. 

4.5. Zarząd, w porozumieniu z Dyrektorem i wychowawcą klasy, ma prawo skreślić dziecko              

z listy uczniów szkoły z jednej z następujących przyczyn: 

- nieregularnego wpłacania składek członkowskich przez rodziców; 

- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka przez trzy kolejne spotkania; 

- nieprzestrzeganiu Regulaminu Szkoły przez ucznia. 

Skreślenie dziecka z listy uczniów jest jednoznaczne z utratą przez rodzica członkostwa               

w Stowarzyszeniu na podstawie postanowień Statutu. 

4.6. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez rodzica, zostanie on wezwany przez 

Dyrektora lub Zarząd celem wyjaśnienia sytuacji lub naprawienia zaistniałych szkód.                  

W przypadku notorycznego łamania regulaminowych zasad Zarząd może podjąć uchwałę                

o wykluczeniu rodzica ze Stowarzyszenia, co będzie skutkowało utratą przez dziecko miejsca 

w Szkole. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2017 r. 

Wprowadzono zmiany w dniu 03.02.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w dniu 12.09.2019 r. 


