
Regulamin uczestnictwa w imprezach szkolnych 

organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie 

 

1. Poprzez sformułowanie „impreza szkolna" rozumie się dyskoteki i zabawy szkolne, 

noce w szkole, zawody sportowe, „zielone szkoły", wycieczki jedno i kilkudniowe oraz 

wyjazdy i wyjścia inne , w godzinach pozalekcyjnych. 

2. Uczeń klasy 1-3 może uczestniczyć w imprezach, o których mowa w ust. l 

wówczas, gdy w miesiącu poprzedzającym organizację imprezy nie sprawiał 

znaczących kłopotów wychowawczych. W przypadku wątpliwości związanej 

z uczestnictwem ucznia w imprezie decyzję podejmuje wychowawca klasy 

w porozumieniu z pedagogiem szkolnym. 

3. Uczeń klasy 4-8 może uczestniczyć w imprezach, o których mowa w ust. l 

wówczas, gdy:  

a) ma co najmniej poprawną ocenę zachowania uzyskaną w poprzednim okresie 

klasyfikacyjnym,  

b) do dnia organizowania imprezy szkolnej nie ma  uwag  dotyczących zachowań 

o charakterze przemocowym (agresywnym) w dzienniku elektronicznym,   /  lub 

 w poprzedzającym miesiącu do dnia organizowania imprezy szkolnej nie otrzymał 

upomnienia lub nagany wychowawcy klasy, 

c) nie opuszczał pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia (ostatni 

miesiąc), 

d) w półroczu, w którym organizowana jest impreza szkolna nie otrzymał nagany 

dyrektora szkoły. 

4. Uczeń, który nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 pkt a) może warunkowo 

wziąć udział w imprezie szkolnej po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

5. Z wnioskiem o zgodę, o której mowa w ust. 4 może wystąpić wychowawca ucznia; 

wniosek składa się w formie ustnej. 

6. Zgodę, o której mowa w ust. 4 dyrektor szkoły może wydać w związku z widoczną 

poprawą zachowania ucznia w okresie co najmniej 6 tygodni poprzedzających 

rozpoczęcie imprezy szkolnej; zgoda wyrażana jest w formie ustnej. 

7. Każdy uczeń biorący udział w imprezie szkolnej, o której mowa w ust. l musi 

dostarczyć do nauczyciela organizującego daną imprezę szkolną pisemną zgodę od 

rodzica/prawnego opiekuna na udział w imprezie szkolnej. 

8. Uczestnictwo ucznia w imprezie szkolnej, o której mowa w ust. l, wiąże się 

z przestrzeganiem odrębnego regulaminu danej imprezy szkolnej. 


