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Regulaminy 
 

Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand 
 
 
§1. Prawa i obowiązki ucznia  
 
 

1. Podstawowym prawem ucznia jest:  
 

• prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonan.́ 
• uczeń ma prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami  
• do kreatywnych, innowacyjnych zajęć  
 

2. Do obowiązków ucznia należy:  
 

• udział w zajęciach lekcyjnych 
• systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności 
• aktywnie uczestniczyć w lekcji i wykonywać polecenia nauczyciela 
• brać czynny udział w imprezach organizowanych przez szkołę 
• przestrzeganie porządku i czystości na terenie szkoły 
• przebywać na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć i nie oddalać się bez zgody 
nauczyciela  
 
 
§2. Prawa i obowiązki rodzica:  
 
 

1. Prawa rodziców:  
 

• rodzic ma prawo do informacji o postępach dziecka w nauce 
• rodzic ma prawo do uzyskania informacji na temat programu nauczania 
• rodzic ma prawo do informacji dotyczącej metod pracy w naszej szkole 
• wyrażanie swojej opinii na temat naszej szkoły formie ankiet, bądź wypowiedzi na zebraniach itp.  
 
2. Obowiązki rodziców:  
 
• zobowiązani są do zapoznania się ze statutem szkoły • regularnie i punktualnie przysyłać dziecko 
do szkoły  
• dowiadywać się o postępach w nauce i zachowaniu dziecka 
• rodzice i dzieci zobowiązani są do utrzymanie porządku na terenie szkoły 
• rodzice zobowiązani są do wypełnienia i podpisania kwestionariusza osobowego ucznia oraz 



zaktualizowania danych  
• rodzice są zobowiązani do podpisania umowy o uczęszczanie dziecka do szkoły  
• pisemnego powiadomienia o rezygnacji z miejsca w szkole  
• rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania czesnego za szkołę  
• rodzice zobowiaz̨ani sa ̨do natychmiastowego uregulowania kosztów szkód  

spowodowanych przez dziecko 
 
  

§3. Prawa i obowiązki nauczycieli:  
 
 

1. Prawa nauczyciela  
 

• nauczyciel ma prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z koordynatorem 
ds. dydaktycznych metodami nauczania 
• indywidulnych rozmów z dziećmi 
• indywidualnych rozmów z rodzicami  
• uczestniczyć w projektach edukacyjnych 
• organizować wewnętrzne konkursy szkolne w porozumieniu z dyrekcją  
 
2. Do obowiązków nauczycieli należy:  
 
• być przygotowanym do zajęć lekcyjnych i punktualnie je rozpoczynać 
• dbanie o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 
• opracować program nauczania dla swojej grupy zgodny z Podstawą Programową dla uczniów 
uczących się poza granicami kraju. 
• odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów 
• uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
• współpraca z koordynatorem ds. dydaktycznych 
• praca społeczna na rzecz Polskiej Szkoły w Kristiansand 
• podpisanie umowy dotyczącą prowadzenie zajęć w Polskiej Szkole w Kristiansand  
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