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Załącznik do uchwały Nr 4/7/22/23 

Rady Pedagogicznej z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

NOWELIZACJA REGULAMINU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T.  KOŚCIUSZKI 

W KOBIERNICACH 

 

Do Regulaminu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach w rozdziale 2 Formalne 

reguły współżycia w szkole  wprowadza się następujące zmiany:  

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 punkt 1) litera a), b), e), f). 

1. Procedury inne niż lekcyjne 

1) Nieobecności 

a) Rodzice piszą usprawiedliwienia w  zeszycie do korespondencji opatrzonym 

pieczęcią szkoły lub w dzienniku elektronicznym –zgodnie z deklaracją złożoną 

na początku roku szkolnego. 

b) Usprawiedliwienia nieobecności rodzic dokonuje w ciągu 7 dni od powrotu do 

szkoły. W innym przypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane. 

e) Uczeń może być zwolniony do domu z kilku lekcji na osobistą lub pisemną prośbę 

rodziców (opiekunów prawnych). 

 

Nowe brzmienie § 9 ust. 1 punkt 1) litera a), b), e). 

1. Procedury inne niż lekcyjne 

1) Nieobecności 

a) Uchylony. 

b) Usprawiedliwienia nieobecności uczniów dokonuje drogą elektroniczną 

rodzic/opiekun prawny poprzez  zakładkę frekwencja w ciągu 14 dni od ostatniego 

dnia nieobecności. 

e) Uczeń może być zwolniony do domu z kilku lekcji na osobistą lub pisemną prośbę 

rodziców/opiekunów prawnych wysłaną przez dziennik elektroniczny do 

wychowawcy najpóźniej w dzień poprzedzający zwolnienie lub do sekretariatu 

szkoły w dniu, w którym odbywa się zwolnienie (pani sekretarka przekazuje 

informację dotyczącą zwolnienia odpowiednim osobom).  

f) Pisemna prośba wysłana z konta rodzica/opiekuna prawnego musi zawierać imię 

i nazwisko ucznia, datę i godzinę zwolnienia oraz zapis, że od momentu zwolnienia 
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rodzic bierze pełną odpowiedzialność za dziecko. Wychowawca wpisuje 

w dzienniku elektronicznym usprawiedliwioną nieobecność. 

 

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1 punkt 4). 

4) W czasie przerwy spędzanej w budynku uczeń ma obowiązek przebywać na tym piętrze, na 

którym ma lekcję (za wyjątkiem przechodzenia klas IV SP i wyższych, na lekcję na piętro II – 

wówczas uczniowie czekają na nauczyciela na piętrze I przy schodach). 

 

Nowe brzmienie § 11 ust. 1 punkt 4). 

4) W czasie przerwy spędzanej w budynku uczeń ma obowiązek przebywać na tym piętrze, na 

którym ma lekcję (za wyjątkiem przechodzenia klas V SP i wyższych, na lekcję na piętro II – 

wówczas uczniowie czekają na nauczyciela na piętrze I przy schodach). 

 


