
 

Regulamin wewnętrzny Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie 

 

  Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie jest dokumentem 

zawierającym szczegółowe ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w szkole. 

 

§1. 

 

Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie. 

§2. 

 

POWINNOŚCI UCZNIA W JEGO CODZIENNYM SZKOLNYM ŻYCIU: 

1. Uczeń powinien: 

● systematycznie uczęszczać do szkoły na wszystkie zajęcia lekcyjne 

obowiązkowe i te, na które zgodę wyrazili jego rodzice / prawni opiekunowie; 

● być zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych; 

● punktualnie przychodzić do szkoły, nie spóźniać się na zajęcia             bez 

powodu;  

● Uprawnionymi do złożenia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności 

są: rodzice uczniów niepełnoletnich; 

● Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się w formie 

pisemnej lub elektronicznej poprzez moduł wiadomości dziennika 

elektronicznego do wychowawcy klasy; 

● Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być złożony w 

terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna nieobecności. 

● usprawiedliwiać w terminie swoją nieobecność  w szkole;  

● uzupełniać braki w materiale z powodu nieobecności w szkole według 

zasad  uzgodnionych z nauczycielami; 

● poprawiać niskie progi procentowe (0% do 60 %) według zasad 

uzgodnionych z nauczycielami; 

● zgłaszać nauczycielowi przed zajęciami lekcyjnymi swoje 

nieprzygotowanie do nich;  

● zadawać nauczycielom pytania w momencie niezrozumienia 

przekazywanych treści. 

2.  Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania 

budynku szkolnego  po zakończonych zajęciach. Wyjątek stanowi pisemna zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót dziecka do domu. 

3.  W przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły uczniowie czekają na zajęcia w  holu 

szkoły. 

4.  Uczniowie zwolnieni z zajęć (np. wychowania fizycznego, religii, etyki, wychowania          

do życia   w rodzinie) przebywają w ich trakcie w czytelni szkolnej,  świetlicy lub nie 

przychodzą wtedy do szkoły - zgodnie ze wskazaniami rodziców/prawnych opiekunów 

zawartymi we wniosku do dyrektora szkoły.  



5. Po zakończonych zajęciach uczniowie czekają na rodziców/prawnych opiekunów w czytelni 

szkolnej, holu szkoły lub samodzielnie wracają do domu za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w szkole nie dopuszcza się używania tornistrów    

na kółkach. W przypadku posiadania przez ucznia takiego tornistra, musi on nosić                   go 

na plecach z zabezpieczoną rączką stelaża.  

 

§3.    

STRÓJ UCZNIA 

1. Uczniowie kl. I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego mają obowiązek  noszenia 

ustalonego stroju codziennego/galowego/sportowego.  

2. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia: 

● codzienny, ujednolicony tzw. „mundurek” – wzór ustalony     

przez dyrektora  szkoły w porozumieniu z radą rodziców; 

● galowy (ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą 

pedagogiczną);  

● sportowy (ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą 

pedagogiczną). 

 

Strój codzienny ucznia to: 

bordowa bluzka polo z logo szkoły – długi, krótki rękaw, beżowa bluza, kamizelka 

z logo szkoły, ciemne spodnie, spódnica (stosowna długość tj. do 3/4 długości uda) 

● W upalne dni dopuszcza się noszenie spódnic, spodni                    w 

jednolitych jasnych kolorach. Spodnie nie krótsze niż 3/4 długości uda. 

● Strój codzienny obowiązuje uczniów podczas pobytu w szkole  i na boisku 

szkolnym, w czasie przerw między zajęciami lekcyjnymi , podczas wyjść do 

muzeum, wycieczek przedmiotowych oraz na konkursach szkolnych.  

● Nie dopuszcza się noszenia pod bluzką polo z krótkim rękawem bluzki       z 

długim rękawem.   

● Codzienny strój ucznia /mundurek/ nie obowiązuje podczas imprez 

sportowych, festynów, balów, klasowych dyskotek,  wycieczek i wyjazdów 

turystycznych. 

● Wymagane jest podpisanie mundurka nazwiskiem oraz klasą  w celu jego 

identyfikacji w przypadku jego zagubienia. 

 

Strój galowy ucznia to: 

biała bluzka, spódnica (granat, czerń) - dziewczęta, biała koszula, spodnie (granat, czerń),  

garnitur - chłopcy, dodatkowe, jednakowe elementy wyróżniające poszczególne klasy, 

np. krawaty, kokardy, tarcze -  ustalają wychowawcy klas z rodzicami. 

● Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia              i 

zakończenia roku  szkolnego, ślubowania klas pierwszych, akademii szkolnych      i 

imprez okolicznościowych, sprawdzianu po klasie ósmej oraz wyjść do teatru, na 

koncerty i konkursy międzyszkolne. 

Strój sportowy ucznia to: 

 

 

 



● Na sali gimnastycznej: 

biała sportowa podkoszulka, spodenki sportowe (czerń, granat, chaber), sportowe, 

bezpieczne obuwie antypoślizgowe (jasna podeszwa), białe skarpetki. 

● Na pływalni szkolnej:  

strój kąpielowy /dowolny kolor/, czepek, klapki, obowiązuje noszenie mydła            i 

ręcznika, okulary według uznania. 

 

                           §4. 

 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY  UCZNIA 

1. Każdy uczeń ma obowiązek: 

dbać o schludny, estetyczny wygląd, przestrzegać zasad higieny osobistej. 

Na terenie szkoły uczniowie chodzą bez nakrycia głowy. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się noszenia na szyi tzw. smyczy                z 

kluczami. 

3. Uczniom zabrania się: 

farbowania, koloryzowania włosów, stosowania makijażu, tatuażu, piercingu, malowania 

paznokci, noszenia biżuterii (bez względu na jej wielkość), noszenia rozpuszczonych, 

długich włosów (włosy spięte, związane). 

4. Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są: 

             dyrektor i wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele. 

5. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców / prawnych opiekunów            o 

nieprzestrzeganiu przez ich dzieci ustalonych przez szkołę zasad. 

   6. Wygląd zewnętrzny ucznia ma wpływ na ustalenie uczniowi oceny zachowania. 

 

§5. 

 

OBUWIE ZMIENNE W SZKOLE 

 

1. W budynku szkoły w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku szkolnego  

uczniów obowiązuje obuwie zmienne. 

2. Przez cały rok szkolny obuwie zmienne obowiązuje w: 

świetlicy szkolnej, oddziale przedszkolnym, sali rekreacyjno-ruchowej, czytelni, na sali 

gimnastycznej i na pływalni szkolnej (klapki). 

3. Po szkole uczniowie powinni chodzić przez cały rok szkolny w obuwiu bezpiecznym          z 

jasną, antypoślizgową podeszwą. 

 4. Uczniowie zobowiązani są pozostawiać obuwie zmienne w szafkach, a klasy młodsze         

w podpisanych workach na wieszakach w wyznaczonych boksach. 

 

 

§6. 

UCZNIOWSKIE SZAFKI 

 

 

 



Uczniowie posiadają zamykane szafki, zaś dzieci z grupy przedszkolnej i uczniowie klas 

pierwszych - boksy z otwartymi szafkami. Wszystkich obowiązuje „Regulamin korzystania        

z szatni i szafek szkolnych w SP nr 10 w Szczecinie”, tj. m.in.: 

1. W szafkach uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią, obuwie zmienne, sportowe, 

teczki, itp.  

Nie pozostawia się w szafkach pieniędzy, wartościowych przedmiotów. 

2. Niewskazane jest noszenie do szkoły firmowej odzieży, obuwia. 

3. W celu identyfikacji konieczne jest podpisanie, oznakowanie odzieży, obuwia, plecaków. 

4. Uczniowie, którzy korzystają z obiadów po lekcjach, zobowiązani są pozostawiać plecaki 

w szafkach (klasy starsze). Niedozwolone jest pozostawianie ich w holu szkoły,                na 

korytarzach. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wyjść uczniów na boisko szkolne. 

5. Uczniowie odpowiadają za zamknięcie swoich szafek,  za ład i porządek w nich. 

6. W przypadku zagubienia lub złamania kluczyka uczeń zgłasza zdarzenie wychowawcy 

klasy lub pracownikowi obsługi, a następnie dokonuje opłaty za dorobienie kluczyka 

(numer konta podany ww. „Regulaminie korzystania z szatni i szafek szkolnych”).  

Po przedstawieniu dowodu wpłaty uczeń otrzymuje kolejny kluczyk.  

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni i szafkach pieniądze, 

wartościowe rzeczy. Uczniowie przynoszą je na własną odpowiedzialność. 

 

§7. 

 

SALE LEKCYJNE 

 

1. Każda sala lekcyjna przydzielona jest nauczycielowi - opiekunowi, który: 

dba o jej wystrój, estetyczny wygląd, wyposażenie, odpowiada za jej stan. Zgłasza 

wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu uczniów dyrektorowi szkoły                       i 

kierownikowi gospodarczemu. Domaga się ich usunięcia,  ma prawo                          do 

dochodzenia, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, winnych spowodowanych 

zniszczeń w   sali. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zajmowania sal lekcyjnych    

zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz mają obowiązek: 

dbania o ład i porządek w sali,  właściwego jej wykorzystania. Odpowiadają  za stan      po 

zakończeniu zajęć, dochodzenia zniszczeń powstałych w czasie trwania zajęć. 

3. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w sali odpowiada za: 

prawidłowe usadzenie uczniów przy stolikach, tj. zgodnie z ich numeracją, odpowiednią 

odległość stolików od tablicy. 

4. Przenoszenie wyposażenia (meble, pomoce) z sali do sali jest możliwe wyłącznie             za  

wiedzą  i zgodą dyrektora szkoły. 

Uczniowie: 

5. Po dzwonku na zajęcia lekcyjne zobowiązani są ustawić się parami przed salą lekcyjną      

i czekać na nauczyciela. 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela  przewodniczący klasy lub jego zastępca   zgłasza 

ten fakt wicedyrektorowi   szkoły   lub   dyrektorowi,    ewentualnie w    sekretariacie 

szkoły. 

 

 

 



7. Uczniowie wchodzą do sal pod opieką nauczyciela i  zajmują  miejsca zgodnie z  jego 

ustaleniami. 

8. Każdy uczeń dba o ład i porządek przy i na stoliku, wiesza plecak. 

9. Uczniowie mają obowiązek dbać o mienie w sali, w której przebywają. Odpowiedzialność 

materialną za czyn ucznia w przypadku spowodowania zniszczenia ponoszą rodzice / 

prawni opiekunowie. 

10. Podczas zajęć lekcyjnych niedozwolone jest uczniom: 

  głośne komentowanie, wyśmiewanie odpowiedzi koleżanek  i kolegów, jedzenie, picie,      

    żucie gumy, rzucanie, strzelanie papierkami, posiadanie włączonego telefonu 

komórkowego, niszczenie mienia, pozostawiania po sobie nieporządku po zakończonych  

zajęciach, chodzenia po klasie (bez uzasadnienia), itp. 

11. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych niedozwolone jest uczniom wychodzenie z zajęć bez  

         uzasadnionego powodu (wyjątek – potrzeba fizjologiczna). 

12. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno uczniom wybiegać z sal po dzwonku na przerwę    

  oraz przebywać w salach lekcyjnych na przerwach  bez  opieki nauczyciela. 

 

§8. 

 

SALA GIMNASTYCZNA, PŁYWALNIA SZKOLNA 

 

1. Na sali gimnastycznej i pływali szkolnej uczniów obowiązują określone  regulaminy,            z 

którymi nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów na początku każdego roku 

szkolnego. 

2. Uczniom niedozwolone jest przebywanie w sali gimnastycznej i na pływali bez opieki 

nauczyciela. 

3. W szatniach przy sali gimnastycznej i pływalni uczniowie zobowiązani są do właściwego 

zachowania, dbania o ład i porządek – rzeczy ułożone, powieszone na  wieszakach, 

pozostawiania szatni w czystości. 

 

§9. 

 

PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE 

 

1. Uczniowie mają prawo do przerw, które są dla nich pewną formą odpoczynku. 

2. W czasie przerw uczniowie przechodzą z sali do sali,  pozostawiają w nich plecaki                i 

przebywają na piętrze, na którym mają zajęcia. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność     za 

swoje rzeczy pozostawione poza salami. 

3. Podczas trwania przerw uczniowie (na każdej kondygnacji)  przebywają w części szerszej 

korytarza. Nad ich bezpieczeństwem czuwają nauczyciele pełniący  dyżur. 

4. W pogodne dni podczas przerw uczniowie  wychodzą na boisko szkolne – nadzór nad ich 

bezpieczeństwem pełnią dyżurujący nauczyciele. 

5. Dzieci ze świetlicy szkolnej wychodzą na boisko szkolne pod opieką wychowawcy  

świetlicy. 

 



6. Podczas trwania przerw zakazuje się uczniom wychodzenia poza teren szkoły,                     tj. 

przebywania na osiedlowym placu zabaw,  przed bramą wejściową do szkoły,  biegania do 

pobliskich sklepów. 

7. Zabrania się uczniom w czasie przerw: biegania, celowego podstawiania nóg, zeskakiwania 

ze stopni schodów, przebywania bez celu w holu szkoły, szatni i toaletach, siadania na 

parapetach okiennych i wychylania się przez okna, niebezpiecznych zabaw, przesiadywania 

na półpiętrach i na schodach.  

8. Podczas przerw uczniowie mogą pozostawać w salach tylko i wyłącznie pod opieką 

nauczyciela. 

 

§10. 

 

STOŁÓWKA 

 

1. W stołówce szkolnej obowiązuje obuwie zmienne ( od 1 października do końca kwietnia 

każdego roku szkolnego).  

2. W stołówce przebywają uczniowie, którzy mają wykupione obiady i uczniowie, którzy 

muszą pozostawać pod opieką nauczyciela. 

3. Uczniowie spożywają  obiady zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Uczniowie zobowiązani są do spożywania posiłków w ciszy oraz do kulturalnego 

zachowania, reagowania na uwagi osób nadzorujących. 

5. Dzieci ze świetlicy szkolnej przychodzą na obiad do stołówki szkolnej pod opieką  

wychowawcy świetlicy. 

6. Dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadza na obiad nauczyciel oddziału lub osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

 

 

§11. 

 

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNE URZĄDZENIA  ELEKTRONICZNE 

 

1.  Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie przestrzegania 

warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W częściach wspólnych szkoły uczniowie nie korzystają z z telefonów komórkowych i  

innych urządzeń elektronicznych.  

3. Na terenie szkoły można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na zajęciach lekcyjnych, z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich w czasie 

zajęć edukacyjnych może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela lub innej osoby 

prowadzącej zajęcia. 

4. Korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, w tym 

szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do niezakłóconego 

przebywania na terenie szkoły. 



 

§12. 

                                                                        

LEGITYMACJE SZKOLNE 

 

1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania  legitymacji szkolnej. 

2. Legitymacja szkolna jest dokumentem  poświadczającym fakt uczęszczania ucznia            do 

szkoły  oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach 

środkami transportu publicznego. Jest także poświadczeniem tożsamości ucznia. 

3. Pierwszą legitymację szkoła wydaje uczniowi bezpłatnie. Podobnie jest w sytuacji zmiany 

adresu, przyjęcia ucznia z innej szkoły lub braku miejsca na jej przedłużenie. 

4. W przypadku zniszczenia, zgubienia legitymacji przez ucznia  szkoła pobiera opłaty           za 

wydanie nowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Ważność legitymacji podlega przedłużeniu do dnia  30 września każdego roku szkolnego. 

6. Legitymacje do przedłużenia ich terminu ważności zbiera wychowawca klasy i przekazuje 

do sekretariatu szkoły. 

 

§13.  

 

KARTA ROWEROWA 

 

1. Szkoła przeprowadza egzaminy na kartę rowerową. 

2. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat. 

3. Po zdaniu egzaminu szkoła wydaje uczniom bezpłatnie kartę rowerową. 

4. Uczniowie, którzy przyjeżdżają do szkoły rowerem, pozostawiają go w  wyznaczonym 

miejscu i odpowiednio zabezpieczają. 

 

§14. 

 

OCENIANIE 

 

1. W szkole obowiązują dwie skale ocen: stopniowa i procentowa.  

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się w stopniach według skali:  

1) stopień celujący - 6  

2) stopień bardzo dobry – 5  

3) stopień dobry – 4  

4) stopień dostateczny – 3  

5) stopień dopuszczający -2  

6) stopień niedostateczny - 1  

3. W ocenianiu bieżącym w dokumentacji pedagogicznej stosuje się ocenianie opisowe w 

postaci procentowej, a stopnie klasyfikacyjne, roczne i końcowe wpisuje się w stopniach w 

pełnym brzmieniu.  



4. W ocenianiu bieżącym uczeń może uzyskać maksymalnie 100%.  

5. Wszystkie oceny osiągnięć ucznia wyrażone w procentach wpisywane są do 

elektronicznego dziennika lekcyjnego. Na ich podstawie wystawiana jest ocena śródroczna, 

roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna.  

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania.  

7. Szczegółowe zasady dotyczące zasad i form oceniania są sformułowane w Wymaganiach 

Edukacyjnych opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości 

edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.  

8. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów.  

9. W Szkole obowiązują następujące progi procentowe w przypadku ocen cząstkowych, 

śródrocznych, rocznych i końcowych:  

 

 

Ocena  Progi procentowe  

Celujący  96% - 100%  

Bardzo dobry  90% - 95%  

Dobry  75% - 89%  

Dostateczny  50% - 74%  

Dopuszczający  31% - 49%  

Niedostateczny  0% - 30%  

 

 

10. W przypadku stosowania ocen cząstkowych w skali od 1 do 6, obowiązują następujące 

progi oceny śródrocznej i rocznej: nauczyciel może dokonać odstępstwa na korzyść ucznia.  

 

Ocena  Progi oceny śródrocznej i 

rocznej  

Celujący  5,5 - 6  

Bardzo dobry  4,6 - 5,4  

Dobry  3,6 - 4,5  

Dostateczny  2,6 - 3,5  

Dopuszczający  1,75 - 2,5  

Niedostateczny  0- 1,74  

 

 

11. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi.  

 



12. W ocenianiu bieżącym w kl. I – III można stosować ocenianie opisowe procentowe.  

 

OCENA ZACHOWANIA 

13. Począwszy od klasy IV:  

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

a) wzorowe,  

b) bardzo dobre,  

c) dobre,  

d) poprawne,  

e) nieodpowiednie,  

f) naganne,  

2) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt a-e, zaś 

negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt f.  

14. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień.  

15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 15. 

 

TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 

 

1. Na początku każdego okresu (I i II) w danym roku szkolnym uczeń otrzymuje wyjściową  

ocenę bardzo dobrą zachowania.  

2.Otrzymana suma punktów dodatnich i ujemnych w ciągu danego okresu stanowi  

podstawą do ustalenia uczniowi ocen klasyfikacyjnych za I i II okres oraz rocznej oceny  

zachowania według następującej skali:  

WZOROWE - 1) do (-2 pkt)  

2) + 10 punktów do oceny bardzo dobrej  

BARDZO DOBRE - od ( 0 pkt ) do (- 2 pkt )  

DOBRE - od ( - 3 pkt ) do (- 10pkt )  

POPRAWNE - od ( - 11pkt ) do (- 20pkt )  

NIEODPOWIEDNIE - od ( - 21 pkt ) do (- 50pkt )  

NAGANNE - jeżeli uczeń dopuści się czynu o charakterze karalnym związanym z 

wezwaniem policji, Straży Miejskiej np. kradzież, celowe, dotkliwe  

pobicie, itd. 

3.Wychowawca oddziału możne ustalić uczniowi śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  

zachowania wzorową przy 1 punkcie minusowym, stosując ,,bonus.”  



4. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia ustalana jest przez wychowawcę  

oddziału na podstawie średniej arytmetycznej sumy punktów z dwóch okresów. 

 

§ 16. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wewnętrzny szkoły ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną 

i wprowadza uchwałą rady. Jest on załącznikiem do statutu szkoły. 

2. Zmiany do regulaminu wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej. 

3. Po trzech zmianach regulaminu uchwałą rady pedagogicznej wprowadza się tekst 

ujednolicony. 

4. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie zobowiązani są do przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu. 


