
Załącznik nr 1 

 

Regulamin Szkoły Rysunku Zalubowski 

 

§1 

• Kandydaci do Szkoły Rysunku Zalubowski nie podlegają systemowi egzaminowania wstępnego. 

Przyjęcie Ucznia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.  

• W roku szkolnym 2018/19 Szkoła działa w systemie dwu semestralnym przez okres od 2 września 

2019r.  do 13 czerwca  2020r.. Przy czym pierwszy semestr obejmuje okres od dnia  02.09.2019 

do dnia 31.01.2020, a drugi semestr obejmuje okres od dnia 01.02.2020 do dnia 15.06.2020. 

• W trosce o wysoki poziom nauczania w Szkole Ucznia  obowiązuje minimum  frekwencyjne, które 

wynosi 80% zajęć.  

• W czasie zajęć odnotowywana jest frekwencja Ucznia. 

• Każda nieobecność Ucznia dłuższa niż 1 zajęcia powinna być wcześniej zgłoszona – telefonicznie 

lub mailowo. 

• W przypadku gdyby Uczeń chciał się starać o odpracowanie zajęć w innym terminie bądź ubiegać 

się o zwrot części uiszczonej opłaty, a przyczyną nieobecności Ucznia była choroba powinien on 

ją usprawiedliwić  stosowanym zaświadczeniem lekarskim. 

  

§2 

• Szkoła udostępnia Uczniowi bazę lokalowo - sprzętową. 

• Szkoła udostępnia Uczniowi podstawowe materiały do nauki rysunku, w ilościach niezbędnych 

do realizacji zadań, prowadzonych w czasie zajęć , zgodne z załączoną do Regulaminu 

specyfikacją.  

• Nadobowiązkowe materiały wykraczające poza ofertę szkoły Uczeń może przynieść we własnym 

zakresie.  

• Uczeń zobowiązany jest do dbania o mienie Szkoły. 

• Uczeń  zobowiązany jest do pokrycia szkody  wyrządzonej w wyposażeniu Szkoły, jeśli szkoda 

powstała wskutek jego umyślnego działania. 

§3 

• Prace powstałe w czasie zajęć prowadzonych w Szkole pozostają własnością ich autorów. Autor 

ma prawo odebrania pracy w ciągu roku szkolnego do czasu rozpoczęcia kolejnego roku 

szkolnego. Po tym terminie Szkoła zastrzega sobie prawo odmowy wydania pracy.  
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• Szkoła zastrzega sobie prawo do reprodukowania wybranych prac uczniów powstałych w czasie 

zajęć  oraz do  umieszczenia  ich w archiwum szkolnym. 

• Szkoła zastrzega sobie prawo do publikacji reprodukcji prac uczniów wykonanych w czasie zajęć 

na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych i internetowych.  Przy czym 

pod każdą z prac zostanie podane imię i nazwisko autora pracy. W przypadku gdyby Uczeń lub 

jego Przedstawiciel Ustawowy nie wyrażali zgody na publikację pracy Ucznia konieczne jest 

złożenie przez nich oświadczenia na piśmie.  

 

§4 

• Uczniowie w Szkole pracują według opracowanego przez jej zespół programu.  

• W ramach zajęć możliwe są odstępstwa od programu i realizacja programu indywidualnego 

zgodnego z uzasadnionym celem nauczania ucznia.  

• W czasie zajęć za zgodą prowadzącego zajęcia Uczeń może realizować prace prywatne z zakresu 

rysunku w przypadku gdy ich tematyka jest zgodna z założeniami programowymi Szkoły. 

• W  trakcie trwania semestru możliwa jest modyfikacja programu Szkoły mająca na celu poprawę 

jego jakości. 

§5 

• Uczniowie zobowiązani są do zachowania kultury pracy i nauki w sposób nie naruszający 

komfortu innych uczniów. 

• Rażące naruszanie tej zasady może stanowić uzasadnienie do rozwiązania umowy ze Szkołą 

Rysunku Zalubowski. 

 

 


