
REGULAMIN 
„DNI BEZ PYTANIA” 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 11  
W RZESZOWIE 

 

1. Dzieo bez pytania obowiązuje wszystkich uczniów klas  IV-VIII szkoły podstawowej, którzy 
danego dnia przebiorą się lub przyniosą określony rekwizyt, zgodnie  z ustaleniami Rady 
Samorządu Uczniowskiego, stanowiącymi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Podczas Dnia bez pytania uczniowie zwolnieni są z odpowiedzi ustnych  
oraz niezapowiedzianych kartkówek. Na własne życzenie mogą jednak skorzystad  
z prawa odpowiedzi lub pisania kartkówki na ocenę. 

3. Udział w Dniu bez pytania nie zwalnia od pisania zapowiedzianych lub przełożonych 
sprawdzianów i kartkówek, wykonania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których 
uczeo może byd oceniony, odpowiedzi podczas zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej, 
obowiązku posiadania zeszytu przedmiotowego, zeszytu dwiczeo, podręcznika  
lub przyborów niezbędnych do pracy na lekcji. 

 
4. W czasie Dnia bez pytania uczniowie nie są zwolnieni z przestrzegania regulaminu 

szkolnego i obowiązku aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeo może zostad 
oceniony. 
 

5. W Dzieo bez pytania nie obowiązuje akcja Szczęśliwy numerek. 
 

6. Dzieo bez pytania nie chroni od uwag za złe zachowanie. 

6. Dzieo bez pytania nie obowiązuje na przedmiocie, który jest tylko raz w tygodniu. 

7. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły po konsultacjach z przewodniczącym 
i opiekunami Samorządu Uczniowskiego. 

ZAŁĄCZNIK 1 – Dni bez pytania w roku szkolnym 2019 / 2020 

1. Dzieo Piżamowy  - 05.11. (wtorek) - osoby posiadające piżamę lub szlafrok 

2. Dzieo Pluszowego Misia  - 25.11. (poniedziałek) - osoby posiadające na ławce pluszowe 

misie 

3. Mikołajki - 06.12. (piątek) – osoby w mikołajkowych czapkach 

4. Dzieo Rogalika - 30.01. (czwartek) - osoby posiadające rogalika lub obwarzanka 

5. Walentynki - 14.02. (piątek) - osoby posiadające w ubiorze czerwony element 

6. Dzieo Wiosny - 20.03. (czwartek) - wszyscy uczniowie obecni w szkole 

7. Prima Aprilis - 01.04. (środa) - po opowiedzeniu kawału 

8. Dzieo Praw Zwierząt - 22.05. (piątek) - osoby posiadające zdjęcie ze swoim pupilem 

9. Dzieo Dziecka – 01.06. (poniedziałek) - wszyscy uczniowie obecni w szkole  


