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RReegguullaammiinn  wweewwnnęęttrrzznnyy  SSzzkkoołłyy  PPoollsskkiieejj  ww  GGrreennoobbllee  
§§  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ii  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa    

AArrtt..11:: Szkoła Polska w Grenoble działa przy Stowarzyszeniu Rodziców 

Uczniów Szkoły Polskiej w Grenoble. 
AArrtt..22:: Celem Szkoły jest promowanie znajomości języka polskiego i wiedzy  

o kulturze polskiej. 
AArrtt..33:: Zarząd Szkoły Polskiej jest najwyższym organem uchwałodawczym 

Szkoły. 
AArrtt..44::  Zarząd oraz wszystkie osoby wspomagające Stowarzyszenie działają 

charytatywnie. 
AArrtt..55::  Rodzice oraz uczniowie mają bezpośredni wpływ na działalność Szkoły 

Polskiej. Ich zangażowanie potrzebne jest do funkcjonowania i rozwoju Szkoły. 
AArrtt..66::  Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania 

się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
AArrtt..77:: Uczęszczanie do Szkoły Polskiej w Grenoble jest dobrowolne. 

AArrtt..88:: Kontakt ze Szkołą odbywa się głównie drogą mailową. 

§§  ZZaappiissyy    

AArrtt..99:: Szkoła przyjmuje dorosłych oraz dzieci od lat trzech. 

AArrtt..1100:: Aby uczeń mógł uczęszczać do Szkoły, musi stać się członkiem 

Stowarzyszenia oraz wpłacić roczną składkę członkowską. 
AArrtt..1111:: Jeśli uczniem jest osoba niepełnoletnia, jeden z rodziców  

lub opiekunów prawnych proszony jest o zapisanie się do Stowarzyszenia  

w jej imieniu. 
AArrtt..1122:: Za uczestnictwo w kursie pobierana jest stała opłata roczna  

w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły Polskiej, którą należy wnieść  
z góry, w terminie najpóźniej do końca września.  
AArrtt..1133:: Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty. 

AArrtt..1144:: Pieniądze z opłat przeznaczone są na wynajem sal, zakup pomocy 

naukowych, wynagrodzenia nauczycieli i inne koszta funkcjonowania 
Stowarzyszenia. 
AArrtt..1155:: Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wypisania się  ze Szkoły  

w trakcie trwania roku szkolnego. 

§§  PPrraawwaa  ii  oobboowwiiąązzkkii  

AArrtt..1166:: Uczeń ma prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający jego 

godności osobistej. 

AArrtt..1177:: Uczeń ma prawo do zadawania pytań nauczycielowi w przypadku 

niezrozumienia tematu i treści lekcji. 

AArrtt..1188:: Uczeń maj obowiązek traktowania wszystkich członków Szkoły  

z szacunkiem. 

AArrtt..1199::  Uczeń ma obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie. Spóźnienia 

powodują dezorganizację pracy uczniów, którzy rozpoczęli lekcje. 

AArrtt..2200:: Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej  

i przygotowywanie się do zajęć. 
AArrtt..2211:: Uczeń powinien czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,  

a także w organizowanych uroczystościach szkolnych. 
AArrtt..2222:: Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w Szkole, 

poszanowania budynku Szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się 

na terenie Szkoły. 

AArrtt..2233:: Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do zgłaszania zmian 

danych tele-adresowych (adres, telefon kontaktowy, e-mail) przez formularz 

kontaktowy bądź mailowo. 

AArrtt..2244:: Rodzice zobowiazani są do powiadamiania o przewidywanej 

nieobecnosci dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze Szkoły. 

AArrtt..2255:: Rodzice zobowiazani są do nadzorowania i pomagania dzieciom  

w odrabianiu zadań domowych. 

AArrtt..2266:: Rodziców i Członków Stowarzyszenia zachęca się do aktywnego 

uczestnictwa w życiu Szkoły poprzez angażowanie się w organizację 

uroczystości szkolnych i pozaszkolnych: zabaw, kiermaszów, wyjść itp. 
Podczas tych imprez ubezpieczenie Stowarzyszenia nie obejmuje osób  

nie będącymi jego członkami. 

AArrtt..2277:: Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach szkolnych.   

AArrtt..2288:: Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dzieci  

do Szkoły, jak również punktualnego odbierania ich po zajęciach. 

AArrtt..2299:: Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód 

spowodowanych przez ucznia w Szkole. 

AArrtt..3300:: Bezpośredniemu kontaktowi rodziców/uczniów z nauczycielami służą 

zebrania klasowe lub indywidualne spotkania w uzgodnionym wcześniej, 
pocztą elektroniczną lub telefonicznie terminie.  

AArrtt..3311:: Każdy rodzic/uczeń zobowiązany jest do pełnienia w Szkole dyżuru. 

Dyżur ten obejmuje pomoc w przygotowaniu sali na zajęcia, dyżur podczas 

przerw lekcyjnych w celu utrzymania porządku i dyscypliny oraz zapewnienia 

dzieciom bezpieczeństwa jak i sprzątanie sali oraz toalet po zajęciach. 

§§  NNoorrmmyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

AArrtt..3322:: Uczniowi nie wolno wprowadzać na teren Szkoły osób postronnych  

bez zezwolenia dyrekcji.  

AArrtt..3333:: Na terenie Szkoły zabrania się palenia, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków i innych środków odurzających oraz rozprowadzania ich wśród 

uczniów.  

AArrtt..3344:: Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i higieny otoczenia. 

AArrtt..3355:: Uczeń ma obowiązek dbania o kulturę zachowania i kulturę języka. 

AArrtt..3366:: Uczeń przychodzi do Szkoły ubrany schludnie i estetycznie,  

w strój nie zagrażający zdrowiu i życiu (kolczyki, łańcuszki, śliskie obuwie, 
buty na obcasach). 

AArrtt..3377:: Uczniowi nie wolno korzystać na lekcji z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń służących komunikacji. 

AArrtt..3388:: Uczeń nie przynosi do Szkoły żadnych urządzeń elektronicznych, typu 

ipod, konsoli gier itp. Przedmoity te zostaną skonfiskowane i zwrócone  

po zakończeniu zajęć. 

AArrtt..3399:: Szkoła nie odpowiada za przynoszone przez uczniów cenne przedmioty. 

AArrtt..4400:: W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. 

W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących  

w Szkole nauczyciel bądź Prezes Stowarzyszenia ma prawo wysłać list 

upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze Szkoły. 
W innych uzasadnionych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo wydalenia 

ucznia ze Szkoły w trybie natychmiastowym. 

§§  ZZaassaaddyy  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  ssaallii  lleekkccyyjjnneejj  

AArrtt..4411:: Uczniowie niepełnoletni powinni być przyprowadzani przez jednego  

z rodziców lub osobę do tego upoważnioną na 15 min przed rozpoczęciem 

zajęć i odbierani do 15 min po godzinie zakonczenia zajęć. Uczniowie 

(odebrani lub nie przez rodziców) są zobowiązani opuścić teren Szkoły 
najpóźniej do 30 minut po zakończeniu zajęć. Po tym czasie w razie wypadku 

lub innego problemu uczeń nie jest objęty unbezpieczeniem Stowarzyszenia.  
AArrtt..4422:: W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie może samowolnie opuszczać 

terenu Szkoły. 

AArrtt..4433:: Zabrania się biegania i hałasowania w zabudowaniach szkolnych.    

AArrtt..4444:: Uczeń lub grupa odpowiedzialna za szkody ponosi ich materialne 

konsekwencje. 

AArrtt..4455:: Po ostatniej lekcji uczniowie sprzątają salę lekcyjną, zabierają swoje 

rzeczy. 

AArrtt..4466:: Dyżurny rodzic/uczeń odpowiedzialny jest za pozostawienie lokalu  

(sale lekcyjne, stoły, kuchnia, toalety) w czystości oraz porządku (ustawione 

stoły i krzesła). Plastikowe worki ze śmieciami należy wynieść do śmetników. 

Butelki należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów. 

AArrtt..4477:: Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję oraz dyżurny rodzic/uczeń gaszą 

światła oraz sprawdzają zamknięcie wszystkich okien i drzwi. 

AArrtt..4488:: Zabrania się przebywania na terenie szkolnym poza godzinami zajęć. 

 

 
  

  

  

  

IImmiięę  ii  nnaazzwwiisskkoo  uucczznniiaa  ..................................................................................... 
 

...................................................................,  ddaattaa .......... /........... /..................... 

PPooddppiiss  uucczznniiaa PPooddppiiss  rrooddzziiccaa PPooddppiiss  PPrreezzeessaa  ((EE..  VVEERRNNAAYY)) 


