
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 

im. prof. Jigoro Kano 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

(tekst jednolity z dnia 20.10.2020) 
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Na podstawie § 24 Statutu 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 

zwanej dalej „Szkołą”, 

zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

Organizacja pracy Szkoły 

 

1. Szkoła jest otwarta w godz. 7.30-17.30. 

2. Bieżące sprawy organizacyjne Szkoły prowadzi sekretariat Szkoły. 

3. Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach popołudniowych i mogą być dodatkowo płatne. 

4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom z klas I-III do godz. 17.00. 

5. W Szkole obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania innych substancji 

psychoaktywnych, jak również ich posiadania. Dotyczy to wszystkich członków społeczności 

szkolnej. 

6. W przypadku wystąpienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej siły wyższej, Dyrektor Szkoły 

zwany dalej „Dyrektorem”, w porozumieniu z Zarządem Samodzielnego Koła Terenowego 

Nr 134 Społecznego Towarzystwa Oświatowego („Zarząd SKT”) uprawniony jest 

do podejmowania decyzji o zmianie organizacji nauczania w okresie trwania siły wyższej, 

w tym o: 

(a) czasowym zawieszeniu prowadzenia zajęć szkolnych; 

(b) prowadzeniu zajęć szkolnych poza budynkami Szkoły; 

(c) zmiany organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności 

przejścia na tryb zmianowy lub zdalny nauczania; 

(d) ograniczenia liczby prowadzonych lekcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu 

przeprowadzenia minimum dydaktycznego dla każdego poziomu nauczania. 

(„Decyzja o Środkach Nadzwyczajnych”).  

Przez wystąpienie siły wyższej rozumie się zdarzenie zewnętrzne, na które organy Szkoły 

nie mają wpływu, przeciwko któremu nie można było się zabezpieczyć, którego nie można 

było uniknąć i któremu nie można było zapobiec, takie jak: 

(a) epidemię, stan zagrożenia epidemicznego oraz ryzyko epidemii; 

(b) wojnę lub inne działania wojskowe, inwazję, bunt, akt terroru, rewolucję, powstanie, 

przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową i każde inne podobne wydarzenie 

zagrażające porządkowi publicznemu; 

(c) eksplozję amunicji, eksplozję jądrową, wypadek skutkujący skażeniem radioaktywnym 

lub chemicznym; 

(d) klęskę żywiołową, taką jak wybuch, pożar, trzęsienie ziemi, powódź, burzę, huragan 

lub inne nadzwyczajne zjawisko atmosferyczne; 

(e) strajk wywierający istotny wpływ na działalność Szkoły. 

7. Dyrektor uprawniony jest do podjęcia Decyzji o Środkach Nadzwyczajnych również przed 

wystąpieniem siły wyższej, w sytuacji uprawdopodobnionego zagrożenia wystąpieniem siły 

wyższej. 

8. Ogłoszenie i wykonanie Decyzji o Środkach Nadzwyczajnych nie oznacza nienależytego 

wykonywania umowy o usłudze oświatowej zawieranej pomiędzy SKT 134 STO 

a Rodzicami/Rodzicem („Umowa Oświatowa”) i nie stanowi podstawy do obniżenia  

lub zniesienia opłaty oświatowej ustalonej w Umowie Oświatowej. 

9. Rodzice uprawnieni są w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Decyzji o Środkach 

Nadzwyczajnych do wypowiedzenia Umowy Oświatowej ze skutkiem na koniec danego 

miesiąca kalendarzowego, chyba że Decyzja o Środkach Nadzwyczajnych wynika 
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z jakichkolwiek decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej. 

Nieskorzystanie z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy Oświatowej w terminie 

wskazanym powyżej oznacza zgodę na wprowadzenie działań nadzwyczajnych opisanych 

w Decyzji o Środkach Nadzwyczajnych. 

10. Regulamin funkcjonowania SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie w czasie stanu 

zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terenie Polski stanowi Załącznik Nr 6 do 

Regulaminu. 

 

 

§ 2. 

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły 

 

1. Liczebność klasy nie przekracza 20 osób. 

2. Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, 

którego kryteria ustala Dyrektor, a zatwierdza Zarząd SKT. Udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym jest płatny. 

3. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do Szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej do klas  

I-VIII uczestniczy w okresie próbnym i/lub egzaminie kwalifikacyjnym. Decyzja o przyjęciu 

dziecka do Szkoły zależna jest od oceny przebiegu okresu i/lub egzaminu,  

a w szczególności: 

(a) oceny poziomu umiejętności edukacyjnych, w tym znajomości języka angielskiego; 

(b) oceny sposobu funkcjonowania społecznego dziecka w klasie. 

4. Udział dziecka w okresie próbnym jest płatny. 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza 

do tej Szkoły oraz dzieci pracowników Szkoły. 

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor. 

7. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje z chwilą podpisania Umowy Oświatowej pomiędzy 

rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia, zwanymi dalej "Rodzicami" a Samodzielnym 

Kołem Terenowym nr 134 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, zwanym 

dalej "Organem Prowadzącym", reprezentowanym przez Dyrektora i wpłaceniu wpisowego. 

Umowę Oświatową podpisują wszyscy Rodzice dziecka. 

 

 

§ 3. 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczniowie mają prawo do podmiotowego traktowania i nauki w warunkach poszanowania 

ich godności. 

2. Uczniowie mają prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami. 

3. Uczniowie mają prawo do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy 

i umiejętności, w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

4. Uczniowie mają prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzą sobie z materiałem 

oraz wówczas, gdy ich zainteresowania i możliwości pozwalają na doskonalenie się poza 

programem (praca w ramach programu indywidualnego). 

5. Uczniowie mają prawo do wyrażania opinii i stawiania pytań dotyczących życia Szkoły, treści 

i metod nauczania oraz do uzyskania na nie odpowiedzi i wyjaśnień. 

6. Uczniowie mają prawo do zgłaszania wychowawcom i organom Szkoły wniosków 

i postulatów dotyczących Szkoły i spraw uczniowskich. 

7. Uczniowie klas VI-VIII mają prawo do oddziaływania na życie Szkoły, m.in. poprzez 

tworzenie Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji uczniowskich. 
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8. Uczniowie mają prawo do ubiegania się o pomoc stypendialną organizowaną przez Zarząd 

Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego lub Szkołę. 

9. Uczniowie mają prawo do opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć lekcyjnych 

i podczas przerw wyłącznie pod opieką lub za zgodą nauczyciela. 

10. Uczniowie mają prawo do samodzielnego wyjścia poza teren Szkoły po planowym 

zakończeniu zajęć, po ukończeniu przez ucznia 7 roku życia i pod warunkiem uprzedniego 

doręczenia pisemnej zgody Rodzica. 

11. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkoły. 

12. Uczniowie zobowiązani są do postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią oraz przestrzegania zasad współżycia 

społecznego, a w szczególności do: 

(a) okazywania szacunku wszystkim ludziom; 

(b) szanowania poglądów i przekonań innych; 

(c) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych i wyjazdów szkolnych; 

(d) dbania o swój schludny wygląd, w tym o stosowny ubiór; 

(e) nieużywania przemocy, przeciwstawiania się przejawom agresji i wulgarności; 

(f) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; 

(g) wypełniania dyżurów, szanowania pracy innych ludzi, naprawiania wyrządzonej przez 

siebie szkody; 

(h) dbania o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd oraz o czystość i porządek. 

13. W czasie pobytu w Szkole, a także w trakcie organizowanych przez Szkołę wycieczek 

i obozów, uczniowie zobowiązani są do bezzwłocznego wykonywania poleceń nauczycieli 

i opiekunów. 

14. Uczniowie zobowiązani są do: 

(a) punktualnego przychodzenia na zajęcia; 

(b) aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zgodnie ze wskazówkami nauczyciela; 

(c) systematycznego przygotowywania się do zajęć i wykonywania prac domowych; 

(d) przynoszenia na zajęcia zeszytów, podręczników i innych wymaganych przyborów. 

15. Zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

Szkoły określa Dyrektor. 

16. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz: 

(a) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób, w tym przemocy 

internetowej; 

(b) naruszania godności, nietykalności osobistej, nietykalności cielesnej, wolności 

osobistej, wolności sumienia i religii oraz innych praw innych osób; 

(c) posiadania i/lub palenia tytoniu w jakiejkolwiek formie oraz używania papierosów 

elektronicznych; 

(d) posiadania i/lub spożywania alkoholu  oraz przebywania pod jego wpływem, w tym 

w szczególności na terenie Szkoły lub podczas zajęć, imprez i wyjazdów 

organizowanych przez Szkołę; 

(e) posiadania i/lub zażywania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych; 

(f) rozprowadzania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych; 

(g) wulgarnego, nieetycznego, niemoralnego zachowania, obraźliwych gestów, słów, hejtu 

internetowego; 

(h) uporczywego wagarowania, tj. nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 15 dni 

w danym roku szkolnym; 

(i) stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia swojego lub innych;  

(j) rozpowszechniania pornografii. 
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§ 4. 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

 

1. Nauczyciele mają prawo do podmiotowego traktowania i pracy w warunkach poszanowania 

ich godności i przekonań. 

2. Nauczyciele mają prawo do uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej, która jest jednym 

z organów Szkoły, z wszelkimi prawami z tego wynikającymi, a w szczególności 

do wyrażania opinii dotyczących organizacji, funkcjonowania i programu Szkoły. 

3. Nauczyciele mają prawo do rzetelnej, obiektywnej oceny swojej pracy. 

4. Nauczyciele mają prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji i realizowania ścieżki awansu 

zawodowego. 

5. Nauczyciele mają prawo do formułowania i realizacji własnych programów nauczania 

i wychowawczych pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Dyrektora. 

6. Nauczyciele maja prawo do kreowania i wykorzystywania własnych rozwiązań w zakresie 

metodyki nauczania i wychowania. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do podmiotowego traktowania uczniów oraz poszanowania 

ich godności i przekonań. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów. 

9. Nauczyciele zobowiązani są rzetelnie wykonywać swoje obowiązki wobec uczniów 

w zakresie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym. 

10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego 

w odniesieniu do wszystkich członków społeczności szkolnej. 

11. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania zadań do wieku, potrzeb, możliwości 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń 

uczniów, udzielania dodatkowej pomocy uczniom tego potrzebującym, a także otaczania 

indywidualną opieką uczniów szczególnie zainteresowanych daną dziedziną 

lub wykazujących szczególne uzdolnienia. 

13. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zasad Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania (WSO), stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Szkoły. 

14. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia na bieżąco dokumentacji pracy w zakresie 

odpowiadającym pełnionej funkcji. 

15. Nauczyciele zobowiązani są do współpracy z wychowawcami klas, innymi nauczycielami 

oraz zespołem psychologiczno-pedagogicznym. 

16. Nauczyciele zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

17. Nauczyciele wychowawcy odpowiadają za całokształt spraw dotyczących ich klasy, 

są zobowiązani do ścisłej współpracy ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w ich klasie 

i Rodzicami jej uczniów. 

18. Nauczyciele zobowiązani są brać udział w szkoleniach organizowanych w Szkole, 

ustawicznie doskonalić się zawodowo, poszukiwać nowych metod pracy i dzielić się swymi 

doświadczeniami z innymi nauczycielami. 

19. Nauczyciele zobowiązani są wykonywać polecenia, decyzje, uchwały Organów Szkoły, 

Dyrektora i innych upoważnionych przez niego osób. 

20. Nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania systematycznego kontaktu z Rodzicami 

uczniów. 

21. Nauczyciele zobowiązani są do troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd 

oraz dbałości o czystość i porządek. 

22. Prawa i obowiązki nauczycieli określone w tym paragrafie obejmują również pedagogów 

szkolnych. 

23. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela stanowi załącznik nr 2 Regulaminu Szkoły. 
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§ 5. 

Prawa i obowiązki Rodziców 

 

1. Rozwiązywanie indywidualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych ucznia powinno 

następować we współpracy Rodziców z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem 

i Dyrektorem. 

2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły Rodzice mają prawo do zgłaszania 

uwag i wniosków do odpowiednich Organów Szkoły. 

3. Rodzice mają prawo być na bieżąco informowani przez wychowawcę klasy i nauczycieli 

przedmiotowych o postępach i problemach w edukacji i zachowaniu dziecka.  

4. Rodzice mają prawo uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez 

Szkołę. 

5. Rodzice mają prawo do korzystania z pomocy pedagogiczno-psychologicznej organizowanej 

przez Szkołę. 

6. Rodzice mają prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zwolnienia dziecka z zajęć 

edukacyjnych. Zwolnienie wymaga formy pisemnej. 

7. Rodzice zobowiązani są do wspierania Szkoły w realizacji procesu dydaktyczno- 

-wychowawczego. 

8. Rodzice zobowiązani są do współpracy z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami 

oraz zespołem pedagogiczno-psychologicznym w sprawach dotyczących ich dzieci. 

9. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku podstawowych elementów wyposażenia 

szkolnego, w tym: 

(a) obuwia na zmianę i stroju do ćwiczeń sportowych; 

(b) podręczników, według wykazu przedstawionego przez nauczycieli; 

(c) przyborów szkolnych. 

10. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Szkołę o nieobecności dziecka 

oraz usprawiedliwić ją w wymaganej przez Szkołę formie. 

11. Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłat za świadczoną usługę oświatową w wysokości 

i terminach ustalonych przez Zarząd. 

12. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat za świadczoną usługę oświatową (pkt 11) mogą być 

pobierane odsetki w wysokości ustawowej. 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku wnoszenia opłat za świadczoną usługę oświatową, 

a zwłaszcza dochodzenia przez Szkołę należnych opłat na drodze windykacji, Zarząd może 

podjąć decyzję o konieczności uiszczenia ww. opłat za kolejny rok szkolny z góry, 

na zasadach określonych procedurą windykacyjną. Regulamin opłat i windykacji 

jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu Szkoły. 

14. Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły zobowiązani są do opłacenia wpisowego w wysokości 

i terminie określonym przez Zarząd. 

15. W przypadku rozwiązania Umowy Oświatowej , kwoty wniesione tytułem wpisowego (pkt 14) 

oraz opłat za świadczoną usługę oświatową (pkt 11) i opłat za zajęcia fakultatywne jako 

należne z tytułu wykonanych usług nie podlegają zwrotowi. 

16. Organy Szkoły i Organ Prowadzący zastrzegają sobie prawo stosownego reagowania  

na działania lub zaniechania Rodziców (w tym do odmowy przyjęcia ucznia na następny rok 

szkolny i wypowiedzenia Umowy Oświatowej), o ile uznają, że te działania lub zaniechania 

naruszają dobro Szkoły. 

17. Za szczególnie naganne odstępstwa od ustalonych wspólnie zasad organy Szkoły uznają: 

(a) działanie na szkodę Szkoły oraz podważanie jej dobrego imienia; 

(b) nieprzestrzeganie: zaleceń, decyzji i uchwał Organów Szkoły lub Organu 

Prowadzącego; 

(c) kwestionowanie kompetencji nauczycieli w obecności dzieci lub osób postronnych; 
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(d) niewłaściwe, zwłaszcza agresywne i wulgarne zachowanie się w stosunku do dzieci 

oraz innych osób, przebywających na terenie Szkoły lub w związku ze sprawami 

Szkoły; 

(e) powtarzające się zamierzone uchylanie się od wypełniania zobowiązań, zwłaszcza 

finansowych, wobec Szkoły. 

18. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień wszystkich 

obowiązujących dokumentów Szkoły oraz ich aktualizacji, w tym: 

(a) Statutu Szkoły, 

(b) Regulaminu Szkoły,  

(c) Regulaminu Opłat i Windykacji Należności, 

(d) Regulaminu funkcjonowania SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie w czasie stanu 

zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terenie Polski,  

(e) wszelkich innych regulaminów obowiązujących w Szkole. 

 

 

§ 6. 

Nagrody 

 

1. Za wzorowe zachowanie, działalność na rzecz innych, osiągnięcia edukacyjne lub inne 

działania i dokonania uczniowie mogą być wyróżnieni:  

(a) ustną pochwałą nauczyciela; 

(b) pochwałą Dyrektora; 

(c) specjalną odznaką szkolną, 

(d) nagrodą rzeczową. 

2. Za wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciele mogą być nagradzani: 

(a) ustnym lub pisemnym wyrażeniem uznania przez Dyrektora; 

(b) nagrodami finansowymi. 

 

 

§ 7. 

Naruszenie Regulaminu 

 

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Szkolnego przez ucznia, w tym niewykonywania 

nakazów lub naruszenia zakazów wynikających z Regulaminu, uczeń może ponieść 

następujące konsekwencje: 

(a) upomnienie nauczyciela; 

(b) upomnienie Dyrektora; 

(c) obniżenie oceny z zachowania z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej; 

(d) zakaz uczestnictwa ucznia na podstawie decyzji wychowawcy, Dyrektora lub Rady 

Pedagogicznej w wydarzeniach szkolnych, a w szczególności w wyjazdach, zawodach 

sportowych, imprezach kulturalnych; 

(e) zobowiązaniem do przepracowania określonego czasu przy pracach porządkowych 

na terenie Szkoły w przypadku wykroczenia połączonego ze szkodami materialnymi; 

(f) rozpoczęcie względem ucznia tak zwanej Procedury 6 Kroków, stanowiącej Załącznik 

nr 4 Regulaminu, zgodnie z punktem 4 poniżej; 

(g) skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły bez uprzedniego przeprowadzenia Procedury 

6 Kroków zgodnie z punktem 5 poniżej. 

2. Konsekwencje, określone w punkcie 1 lit. (c)-(f) powyżej, mogą być stosowane łącznie 

lub osobno. 

3. Obniżenie oceny zachowania jest decyzją Rady Pedagogicznej, przy czym: 

(a) w przypadku naruszenia § 3 pkt 16 lit. (c) Regulaminu (palenie tytoniu) Uczeń nie może 

otrzymać oceny wyższej niż „dobra”; 



- 8 - 

 

(b) w przypadku naruszenia § 3 pkt 16 lit. (d) Regulaminu (alkohol) Uczeń nie może 

otrzymać oceny wyższej niż „nieodpowiednia”; 

(c) w przypadku naruszenia § 3 pkt 16 lit. (e) Regulaminu (narkotyki i inne substancje 

psychoaktywne) Uczeń otrzymuje ocenę „naganna”. 

4. Procedura 6 Kroków może zostać rozpoczęta przez Dyrektora Szkoły samodzielnie, 

na wniosek Zarządu, Rady Pedagogicznej, Komisji Dyscyplinarnej (o której mowa w § 8) 

w szczególnych przypadkach naruszania przez uczniów zasad kultury i współżycia 

społecznego, a zwłaszcza dopuszczania się zachowań o charakterze przemocowym, 

wulgarnym, urażającym godność, poglądy i przekonania innych lub zagrażających 

ich zdrowiu i bezpieczeństwu, a w szczególności naruszenia § 3 pkt 16 Regulaminu. 

5. Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły może nastąpić bez uprzedniego przeprowadzenia 

Procedury 6 Kroków na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji 

Dyscyplinarnej w sytuacjach szczególnych i w ocenie Dyrektora Szkoły koniecznych z uwagi 

na dobro innych uczniów i Szkoły, w szczególności: 

(a) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 3 pkt. 16 lit. (e) (zażywanie 

i/lub posiadanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych); 

(b) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 3 pkt 15 lit. (f) (rozprowadzanie 

narkotyków  lub innych substancji psychoaktywnych). 

6. Uporczywe naruszanie Regulaminu Szkoły przez pracowników Szkoły może stanowić 

podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak też innej umowy zawartej 

z Organem Prowadzącym. 

7. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Szkoły nauczyciele mogą być ukarani:  

(a) ustnym upomnieniem Dyrektora; 

(b) obniżeniem dodatku motywacyjnego; 

(c) pisemną naganą Dyrektora z wpisaniem do akt osobowych. 

8. Naruszenie Regulaminu Szkolnego przez Rodzica stanowi podstawę wypowiedzenia 

Umowy Oświatowej ze skutkiem na koniec semestru szkolnego, a w przypadku naruszenia 

skutkującego utrudnieniem funkcjonowania Szkoły – ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 

§ 8. 

Komisja Dyscyplinarna 

 

1. W celu prowadzenia Procedury 6 Kroków oraz podejmowania decyzji w ramach Procedury 

6 Kroków Dyrektor powoła Komisję Dyscyplinarną oraz określi zakres i tryb jej prac. 

2. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzić będzie pracownik Szkoły pełniący funkcję 

pedagoga szkolnego oraz co najmniej dwóch nauczycieli wybranych przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

 

§ 9. 

Inne postanowienia 

 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone przez dzieci, 

za wyjątkiem sytuacji, w której powierzone zostały pod opiekę nauczyciela. 

2. Wyjazdy szkolne odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu wyjazdów szkolnych 

(załącznik nr 5 do Regulaminu Szkoły). 

3. Regulamin Szkoły może być zmieniony przez Dyrektora po wydaniu pozytywnej opinii przez 

Zarząd. 

4. Projekt zmian Regulaminu Szkoły powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

5. Jeden egzemplarz niniejszego Regulaminu powinien być stale dostępny w sekretariacie 

Szkoły. 
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6. Załącznikami do Regulaminu Szkoły są: 

(a) Wewnątrzszkolny System Oceniania (załącznik nr 1); 

(b) Zakres obowiązków nauczyciela (załącznik nr 2); 

(c) Regulamin Opłat i Windykacji (załącznik nr 3); 

(d) Procedura 6 Kroków (załącznik nr 4); 

(e) Regulamin wyjazdów szkolnych (załącznik nr 5); 

(f) Regulamin funkcjonowania SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie w czasie stanu 

zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terenie Polski (załącznik nr 6). 

 

Tekst jednolity Regulaminu Szkoły wchodzi w życie z dniem 20 października 2020 roku. 


