REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. J. Kozarzewskiego w Nysie
1.

NSP o uprawnieniach szkoły publicznej jest szkołą bez obwodową, w związku z powyższym nie ma obowiązku przyjmowania
każdego zgłoszonego ucznia.

2.

Przyjęcie do szkoły następuje w wyniku rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji .

3.

Wyniki nauczania /oceny/ są miernikiem zdobywanych wiadomości i umiejętności uczniów a nie efektem uiszczanego przez
rodziców czesnego.

4.

Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach rodziców, których terminy są określone w rocznym planie pracy placówki i
podane do wiadomości do 15-stego września każdego roku.

5.

Szkoła zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do stworzenia jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i rozwoju ucznia,
zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia, statutem i programem wychowawczym szkoły. Zapewnia szeroko rozumiane
bezpieczeństwo.

6. Szkoła otacza uczniów i rodziców szacunkiem, uznaje różnice wyznaniowe, jednocześnie wymaga szacunku dla nauczycieli
i pracowników szkoły.
7. Szkoła i uczniowie respektują prawa i obowiązki ucznia.
8.

Rodzice nieuczestniczący w szkolnych zebraniach respektują podjęte na nich decyzje.

9.

Za celowe niszczenie i dewastacje pomieszczeń szkoły i sprzętu, finansowo odpowiadają rodzice dziecka, które dokonało szkody.

10. W sytuacjach trudnych i uzasadnionych organ prowadzący może zastosować zniżki lub częściowe zwolnienie z opłat, stosownie do
aktualnych możliwości finansowych szkoły, na wniosek rodziców.
11. Wyróżnienie i otrzymanie czerwonego paska na świadectwie jest uzależnione od średniej z wyników nauczania oraz oceny z
zachowania wystawionej zgodnie z procedurą.
12. Zobowiązuje się ucznia do nieopuszczania terenu szkoły samowolnie.
13. Nieobecność usprawiedliwia się w ciągu 7 dni.
14. Dojazdy na basen pokrywają rodzice niezależnie od obecności dziecka.
15. W szkole obowiązuje mundurek szkolny - przyjęty decyzją rodziców w roku szkolnym 2004/2005.
16. Rodzice wypisujący dziecko ze szkoły obowiązkowo powiadamiają pisemnie dyrektora szkoły na koniec I półrocza, jeśli wypis ma
nastąpić z końcem roku szkolnego. Brak pisemnego powiadomienia skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi przepisami
prawa (Prawem Oświatowym; Kodeksem Cywilnym).
17. Przed opuszczeniem placówki rodzice zobowiązani są uregulować wszelkie zaległości na rzecz szkoły (zwrot podręczników,
uregulowanie płatności).
18.

Zajęcia dodatkowe są składową procesu wychowawczo-dydaktycznego NSP i jako takie winny zostać przyjęte przez rodziców za
obowiązkowe. Jeśli dziecko nie uczestniczy w danych zajęciach wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica i uczeń na czas
trwania zajęć, w których nie uczestniczy jest zabierany ze szkoły.

19. O niewłaściwym zachowaniu ucznia bądź nie wywiązywaniu się z obowiązków rodzice są informowani z pośrednictwem zeszytu
korespondencji, bądź telefonicznie. Rozmowa odbywa się na koszt rodzica.
20. Na terenie placówki obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych. Posiadanie urządzenia jest równoznaczne z łamaniem
regulaminu placówki, co skutkuje konsekwencjami przewidzianymi w statucie szkoły, od obniżenia zachowania do skreślenia z listy
uczniów.
21. Sprawy nie uregulowane niemniejszym regulaminem określa Kodeks Cywilny, Statut Szkoły i Prawo Oświatowe.

Przyjmuję do wiadomości i przestrzegam………………………………………………………
/Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/

