Regulamin
Szkoły Podstawowej nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej

1. Regulamin szkoły istnieje po to, by pomagać w tworzeniu odpowiednich warunków do
nauki, pracy i odpoczynku dla wszystkich osób ją współtworzących, a więc określa

oczekiwania, prawa, obowiązki oraz ustalenia wiążące uczniów, rodziców, nauczycieli i
pracowników szkoły.
2. Regulamin będzie podlegał zmianom, we współpracy z uczniami, rodzicami i
pracownikami szkoły, by móc sprostać nowym wymaganiom i wyzwaniom przyszłości.
3. Regulamin szkoły wspomaga realizację nadrzędnych celów szkoły, jakimi są:
a) ułatwienie zrozumienia wyzwań, jakie stawia przed młodym człowiekiem nowoczesny
i konkurencyjny świat,
b) budowanie prawidłowych zasad moralnych i wrażliwości estetycznej właściwych
człowiekowi,
c) uświadamianie wartości narodowych i obywatelskich wyrażających się szacunkiem
wobec kultury ojczystej, odpowiedzialności za naród i państwo,
d) kształtowanie postaw wzajemnego szacunku, tolerancji, poszanowania godności i
wolności osobistej,
e) umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwoju
uzdolnień i zainteresowań.
4. Głównym celem niniejszego Regulaminu jest:
a) zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
b) zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły,
c) wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej,
d) kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
e) upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole i poza nią.

I. ORGANIZACJA PRACY
1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny 15.30.
2. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 6.30-16.00.
3. Uczniowie mają także do dyspozycji salę cichej pracy, w której znajdują się pod opieką
nauczyciela („odrabianie zadań domowych”).
4. Uczeń ma prawo korzystania ze świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem oraz po
zakończonych zajęciach edukacyjnych, po wcześniejszym zapisaniu na zajęcia świetlicowe
(lub jeśli wymaga tego plan jego lekcji).
5. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła od momentu rozpoczęcia pełnienia dyżurów
nauczycielskich (30 minut przed rozpoczęciem zajęć) aż do zakończenia zajęć zgodnie z
obowiązującym podziałem godzin dla każdego ucznia. Zapis ten nie dotyczy uczniów
zapisanych na świetlicę.
6. W czasie trwania zajęć uczniom nie wolno opuszczać budynku szkoły. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za ucznia, gdy samowolnie opuści budynek przed zakończeniem zajęć
lekcyjnych.

7. Szkoła jest otwarta od godziny 6.30. Wejście do szkoły w godzinach porannych jest
wyłącznie od strony parkingu.
Wejście do szkoły od strony drogi powiatowej możliwe jest od godziny 7.30.
Powyższe ograniczenia wynikają z zapewnienia uczniom opieki i bezpiecznego pobytu w
szkole.
Ze względu na organizację pracy szkoły rodzice żegnają się z dziećmi na poziomie szatni
szkolnych.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i
poszanowanie godności,
c) podejmowania, tworzenia i realizowania działań wpływających na życie szkoły
(samorządność uczniowska),
d) rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności, poprzez możliwość uczestniczenia w
różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych,
e) uczestniczenia w konkursach wiedzy i umiejętności,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a
także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g) ochrony danych osobistych i informacji o stanie zdrowia,
h) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę formach rekreacji i wypoczynku,
i) wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych (w okresie wiosennym i letnim
uczniowie mogą wychodzić podczas długich przerw na zewnątrz budynku tylko pod
opieką nauczyciela),
j) szacunku, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
k) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz informacji o wymaganiach
edukacyjnych i sposobach kontroli postępów w nauce,
l) otrzymania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych do wglądu na
zasadach określonych przez nauczyciela,
m) pomocy w przypadku trudności w nauce,
n) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych na warunkach
ustalonych z nauczycielami i opiekunami,
p) wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu
Uczniowskiego i samorządów klasowych oraz wybrania spośród Grona
Pedagogicznego Opiekuna Samorządu,

q) korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy zalecanych przez nauczyciela przy
realizacji programu nauczania,
r) korzystania z pomocy stypendialnej.
2. Do obowiązków ucznia należy:
a) przestrzeganie Statutu i Regulaminu szkoły oraz dbanie o Jej dobre imię,
b) podporządkowania się poleceniom Dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli oraz
pracowników szkoły,
c) szanowanie Dyrektora, nauczycieli oraz pracowników szkoły w szkole i poza nią,
d) szanowanie rówieśników,
e) przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
f) rzetelne i systematyczne wykorzystywanie czasu i warunków do nauki oraz aktywne
uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
g) terminowe i samodzielne wykonywanie zadań domowych oraz umożliwianie nauki
innym,
h) szanowanie porządku, uczuć, odmienności i opinii innych,
i) zachowywanie się w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu,
j) przestrzeganie zasad dotyczących ubioru obowiązującego w szkole.

III. STOSUNEK DO NAUKI
PODCZAS LEKCJI

1. Uczeń ma prawo do:
a) jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
b) poznania kryteriów oceniania i wymagań nauczyciela danego przedmiotu,
c) uzyskania informacji na temat swoich ocen i ich uzasadnienia,
d) poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał
sprostać,
e) wglądu we własne prace klasowe,
f) poznania terminu prac klasowych/sprawdzianów z właściwym wyprzedzeniem,
g) uzyskania pomocy nauczyciela w przypadku trudności, którym nie może samodzielnie
sprostać,
h) zwracania się do nauczyciela w czasie lekcji lub po jej zakończeniu z prośbą o
wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na zajęciach lub występujących w
zadaniach domowych,
i) zdobywania wiedzy oraz poszerzania jej przy pomocy nauczyciela,
j) twórczych poszukiwań intelektualnych,
k) wyrażania wątpliwości, własnych ocen oraz prowadzenia kulturalnych i
merytorycznych dyskusji.

2. Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
b) przychodzić do szkoły, co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, a
w przypadku spóźnienia, nie przeszkadzając kolegom, zająć swoje miejsce i rozpocząć
pracę,
c) posiadać pomoce niezbędne do pracy (podręcznik, zeszyt, inne wymagane materiały),
które w chwili rozpoczęcia lekcji powinny znajdować się na ławce,
d) brać aktywny udział w lekcji, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,
e) systematycznie przygotowywać się do zajęć, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności,
starannie i sumiennie oraz zgodnie z zaleceniami nauczycieli prowadzić zeszyty
przedmiotowe,
f) ubierać się skromnie i adekwatnie do wieku, na uroczystości szkolne zakładać strój
galowy,
g) ewentualne nieprzygotowanie zgłosić nauczycielowi zawsze przed rozpoczęciem zajęć,
h) uzupełniać braki wynikające z absencji, w przypadku nieobecności uczeń ma
obowiązek nadrobić zrealizowany przez klasę materiał we własnym zakresie.
Nauczyciel nie ma obowiązku podawania rodzicom przed prywatnym wyjazdem
dziecka szczegółowego programu planowanych lekcji.
i) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
j) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
k) przynajmniej raz w miesiącu robić porządek w indywidualnych szafkach klasowych,
l) zmieniać obuwie przez cały rok, przestrzegać porządku w szatniach: ubrania wieszać
na wieszakach, a buty ustawiać pod ubraniem albo wieszać w worku na wieszaku,
m) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia,
n) informować pracowników szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i
życia,
o) po każdej lekcji zostawić po sobie porządek w sali,
p) reprezentując szkołę lub klasę w zawodach sportowych należy przedłożyć
nauczycielowi wychowania fizycznego pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach,
jednocześnie informującą o aktualnie dobrym stanie zdrowia i braku jakichkolwiek
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach sportowych.

PRACA WŁASNA

1. Uczeń ma prawo do:
a) pracy we właściwym i przyjaznym otoczeniu,

b) otrzymania karty pracy; zaplanowania i wyboru kolejności wykonywania zadań
wskazanych w karcie pracy,
c) pomocy ze strony nauczyciela,
d) korzystania z pomocy szkolnych,
e) pomagania kolegom,
f) uzyskania oceny lub opinii na temat wykonanej pracy.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) rozliczać się z zadań zleconych,
b) skorygować swoje błędy w wyznaczonym terminie,
c) korzystać z pomocy szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem, a po skończonej pracy
odłożyć je na miejsce,
d) pracować w ciszy i skupieniu,
e) nie przeszkadzać innym.
3. Korzystając z pomocy szkolnych lub materiałów własnych, należy:
a) poznać zasady ich działania i przeznaczenie przed przystąpieniem do pracy,
b) pamiętać, że praca z urządzeniami elektrycznymi może odbywać się wyłącznie za zgodą
i pod opieką nauczyciela,
c) wszystkie zauważone nieprawidłowości i uszkodzenia w wyposażeniu szkoły
bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi lub pracownikowi szkoły.
PRZERWA

1. Nauczyciel rozpoczyna i kończy lekcje w godzinach określonych w planie zajęć.
2. W czasie przerwy uczeń ma prawo do wypoczynku, ale ma obowiązek podporządkować się
poleceniom nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły.
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, nie narażać na utratę zdrowia
siebie i innych.
4. Na zewnątrz budynku można wychodzić w tylko ciepłe dni w czasie przerw, gdy dyżurują
tam nauczyciele.
5. Posiłki należy spożywać podczas przerw, w pozycji siedzącej w stołówce szkolnej lub na
korytarzu szkolnym w miejscach do tego przeznaczonych.
6. Przy sklepiku szkolnym należy zachowywać się kulturalnie (nie przepychać, ustawić się w
kolejce, nie hałasować).
7. Uczniowie nie powinni siadać na schodach i na podłodze korytarzy szkolnych, aby nie
blokować ciągów komunikacyjnych, a tylko w miejscach do tego przeznaczonych
(ławeczki).
8. Uczniowie nie powinni „przesiadywać” w łazienkach/toaletach, ani na parapetach
okiennych.
PONADTO
1. Zasad dobrego zachowania należy przestrzegać zawsze, szczególnie zaś: przy codziennym
powitaniu i pożegnaniu się z pracownikami szkoły i kolegami uczeń powinien zatrzymać

się i wyjąć ręce z kieszeni, podczas jedzenia posiłków w stołówce szkolnej zachowywać się
kulturalnie, podczas ważnych wydarzeń i uroczystości w szkole założyć odświętny strój.
2. W szkole uczeń powinien zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami nauczycieli lub
pracowników szkoły. Uczeń nie może brać udziału w niebezpiecznych zabawach, do
których zalicza się m.in.: rzucanie śniegiem, przepychanki, szarpanie innych uczniów,
gonitwy po korytarzu, gra w piłkę w innym miejscu niż sala gimnastyczna czy boisko.
Uczeń powinien posługiwać się jedynie uprzejmym językiem – zabronione jest obrażanie
innych, używanie gróźb, przeklinanie, zachowanie agresywne. Sytuacje konfliktowe należy
zgłosić wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły.
3. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać pod
opieką nauczyciela w czasie lekcji. Starsze dzieci, posiadające zwolnienie z zajęć wf, by
wyjść ze szkoły, muszą dostarczyć także podpisane przez rodziców upoważnienie do
samodzielnego powrotu do domu o określonej godzinie.
4. Uczniowie mający upoważnienie do samodzielnego powrotu do domu po wyjściu ze szkoły
nie znajdują się już pod opieką szkoły i nie wracają na jej teren.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez
uczniów do szkoły (np. telefony komórkowe, sprzęt muzyczny, biżuterię). Uczniowie
przynoszą je do szkoły na odpowiedzialność i za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież tych przedmiotów.
6. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych (powinny być wyłączone i schowane do plecaków), ale
istnieje możliwość ich używania w celach edukacyjnych za zgoda nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
7. Podczas przerw oraz poza zajęciami edukacyjnymi uczniowie mogę skorzystać z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jedynie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu
zgody nauczyciela.
8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną
odpowiedzialność za sprzęt.
9. Nagrywanie obrazu lub dźwięku za pomocą telefonu komórkowego lub innego sprzętu
elektronicznego jest możliwe jedynie do celów służących zajęciom szkolnym, w obecności
nauczyciela i za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
10. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego i innego urządzenia
elektronicznego na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela.
11. Nauczyciel odbiera uczniowi wyłączony przez ucznia telefon komórkowy lub inne
urządzenie elektroniczne łącznie z kartą pamięci w momencie stwierdzenia naruszenia
przepisów szkolnych.
12. Nauczyciel oddaje telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt do
Dyrektora szkoły.
13. Wyłączone przez ucznia urządzenie jest wkładane do koperty, na której zapisuje się datę
przyjęcia urządzenia, imię i nazwisko ucznia, klasę.
14. Nauczyciel odnotowuje sytuację w e-dzienniku i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy
i pedagoga szkolnego.

15. W przypadku, gdy sytuacja zdarza się po raz pierwszy i nie istnieje podejrzenie o naruszenie
dóbr osobistych lub zagrożenie innych osób, uczeń ma prawo odebrać telefon osobiście od
Dyrektora po zakończonych lekcjach w dniu oddania telefonu lub urządzenia w depozyt.
16. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz drugi lub istnieje podejrzenie o naruszenie
dóbr osobistych lub zagrożenie innych osób, nagranie lub sfotografowanie osób i sytuacji,
Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o
zajściu i możliwości odebrania telefonu (urządzenia) od Dyrektora szkoły
17. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie) w godzinach pracy
sekretariatu szkoły. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym
konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności i dóbr osobistych).
18. W przypadku podejrzenia o naruszenie dóbr osobistych lub zagrożenie innych osób,
Dyrektor, nauczyciel, pedagog szkolny, mogą, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) i
w ich obecności, przejrzeć zawartość pamięci telefonu i karty SIM.
19. W przypadku potwierdzenia się powyższych podejrzeń, Dyrektor szkoły podejmuje decyzję
o zawiadomieniu odpowiednich organów.
20. W przypadku łamania zasad uczeń podlega karom statutowym.
21. Pozostałe prawa i obowiązki ucznia określa Statut.

IV. STRÓJ UCZNIOWSKI
1. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz o jego czystość.
2. Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego regulaminu to:
a) strój, który nie kojarzy się z jakąkolwiek subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do
sytuacji – brzuch i dekolt powinny być zakryte, spodnie i spódnice powinny posiadać
odpowiednią długość niebudzącą kontrowersji; zabrania się noszenia ubrań i
akcesoriów z wulgarnymi napisami, o treści dwuznacznej lub nacechowanej przemocą
i emblematów propagujących i reklamujących: alkohole, papierosy, środki odurzające,
przemoc, nietolerancję, powszechnie potępiane ideologie, zawierające treści
niemoralne,
b) noszona biżuteria powinna być skromna i odpowiednia do wieku,
c) niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, długie/ kolorowe paznokcie i wyzywający
makijaż.
3. Szczegółowe informacje na temat stroju zawiera Statut.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Rodzice dziecka mają obowiązek zapoznać się i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z
dokumentami obowiązującymi w szkole (m.in. Statut, Wewnątrzszkolne Ocenianie,
Regulamin szkoły, Procedury bezpieczeństwa i inne)

2. Rodzice mają obowiązek dbać, by dziecko systematycznie i punktualnie uczęszczało na
zajęcia szkolne.
3. Rodzice żegnają dzieci na poziomie szatni szkolnych.
4. Rodzic ma obowiązek na bieżąco zapoznawać się z korespondencją szkolną (e-dziennik,
wiadomości elektroniczne).
5. Rodzice usprawiedliwiają pisemnie w e-dzienniku nieobecności swoich dzieci w ciągu
tygodnia od dnia zakończenia nieobecności. Po tym terminie nieobecność dziecka jest
nieusprawiedliwiona.
6. O planowanych, dłuższych niż 5-dniowe, nieobecnościach dziecka w szkole, rodzic
zobowiązany jest powiadomić wychowawcę.
7. W przypadku wyjazdu lub trybu pracy uniemożliwiającego kontakt, rodzice mają
obowiązek podać szkole kontakt do osoby/osób, które opiekują się dzieckiem podczas ich
nieobecności.
8. Rodzice mogą umawiać się z nauczycielem na rozmowę indywidualną. Nauczyciel nie
może jednak rozmawiać z nimi lub inną osobą spoza szkoły w czasie, gdy sprawuje opiekę
nad klasą lub grupą dzieci.
9. W pilnych sprawach rodzic może skontaktować się z dzieckiem, dzwoniąc do sekretariatu
w godzinach 7.30 -15.30.
10. Podczas imprez rodzinnych i środowiskowych (pikniki, rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego) opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie.
11. Zwolnienia z zajęć szkolnych może udzielić nauczyciel na wniosek rodzica.
12. Potwierdzeniem zwolnienia ucznia z lekcji jest podpis nauczyciela pod prośbą rodzica.
13. Na zwolnieniu od rodziców, jeżeli uczeń ma sam opuszczać szkołę przed zakończeniem
lekcji, musi być zawarta formuła o wzięciu odpowiedzialności rodzica za drogę dziecka ze
szkoły do domu, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć.
14. W przypadku zwolnienia z powodu niedyspozycji zdrowotnych uczeń opuszcza szkołę pod
opieką: rodzica, prawnych opiekunów lub wskazanej przez nich dorosłej osoby.
15. Rodzic powinien zapoznać się z przepisami związanymi z ocenianiem, klasyfikowaniem i
promowaniem uczniów oraz z zasadami przeprowadzania egzaminów.
16. Zaistniałe problemy wychowawcze w pierwszej kolejności należy zgłosić wychowawcy, a
w przypadku jego nieobecności pedagogowi szkolnemu lub dyrekcji.
17. Rodzice informują o problemach i konfliktowych sytuacjach wychowawcę, pedagoga lub
dyrektora. Rodzice nie powinni samodzielnie zwracać uwagi, upominać innych uczniów.
18. Rodzic ma prawo do uzyskania wszelkich informacji dotyczących dziecka. Szczegółowe
uregulowania określa Statut.
19. Pozostałe prawa i obowiązki rodziców określa Statut szkoły.

VI. NAGRODY I KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA
UCZNIA

1. Za swe osiągnięcia uczeń otrzymuje:
a) pochwały słowne od nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora w obecności klasy lub
na apelu szkolnym,
b) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora szkoły wobec rodziców ucznia,
c) nagrody upominkowe i dyplomy za udział w konkursach szkolnych, przyznawane
podczas apelu,
d) nagrody książkowe/rzeczowe dla uczniów, którzy do następnej klasy zostali promowani
z wyróżnieniem,
e) nagrodę Dyrektora szkoły – wręczaną podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego dla najlepszego ucznia/ uczennicy szkoły.
2. Uczniowi może zostać przyznana nagroda za:
a) wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce,
b) wzorowe zachowanie,
c) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
d) pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
e) 100% frekwencji.
3. Głównym celem zastosowania kary jest wykształcenie nawyku przestrzegania przepisów
Statutu oraz niniejszego Regulaminu. Kara ma głównie charakter wychowawczy. Rodzaj
kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Decyzję o stopniu i rodzaju kary podejmuje
nauczyciel w uzgodnieniu z wychowawcą, a w szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły
i Rada Pedagogiczna. O nałożonej karze zostaje poinformowany rodzic ucznia.
4. Ustala się następujące rodzaje kar:
a) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy,
b) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców,
c) upomnienie lub naganę Dyrektora,
d) zawieszenie w prawach ucznia na czas określony w zakresie: udziału w imprezach,
wyjściach i wycieczkach klasowych oraz szkolnych, reprezentowania szkoły w
konkursach i zawodach,
e) obniżoną ocenę zachowania,
f) przeniesienie do równoległej klasy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
g) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
5. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:
a) zachowania naruszającego ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej,
b) przejawiania agresji słownej lub fizycznej,
c) lekceważenia obowiązków szkolnych,
d) nieposzanowania cudzej własności,
e) niszczenia mienia szkoły,
f) naruszenia zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią,
g) nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach,
h) używania lub przynoszenia do szkoły używek, środków odurzających, ostrych
przedmiotów.
6. Wszelkie akty wandalizmu i przestępstwa, w szczególności: kradzieże, wyłudzania,
pobicia, zastraszania itp. będą zgłaszane Policji.
7. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i udzielania kary określa Statut.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele szkoły mają prawo do:
a) wykonywania swoich funkcji w zgodzie ze stylem dydaktyczno-wychowawczym
szkoły,
b) używania wszelkich istniejących w szkole pomocy naukowych i technicznych
wspomagających pracę dydaktyczną i własny rozwój,
c) posługiwania się własnymi metodami w działaniu dydaktyczno-wychowawczym,
zawsze w zgodności z prowadzoną innowacją pedagogiczną, planem pracy, podstawą
programową,
d) sprawdzania przygotowania uczniów do zajęć lekcyjnych oraz postępów w nauce, w
szczególności poprzez wykorzystanie sprawdzianów, kartkówek oraz odpowiedzi
ustnej. Kartkówki oraz odpowiedzi ustne mogą być stosowane bez uprzedniej
zapowiedzi.
e) posiadania i poszanowania przekonań moralnych oraz określania własnej odrębności w
społeczności szkolnej,
f) tworzenia nowych wartości służących rozwojowi szkoły,
g) podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie szkoleń, kursów i innych spotkań
doskonalących,
h) szacunku okazywanego przez wszystkie osoby współtworzące szkolę i jej otoczenie.
2. Do obowiązków nauczycieli należy:
a) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, statutu, regulaminów oraz zarządzeń
Dyrekcji szkoły,
b) rzetelne realizowanie zadań związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
c) kierowanie się dobrem uczniów i wspieranie ich w rozwoju,
d) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka,
e) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
f) przygotowywanie i ciągłe wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o właściwe jej
otoczenie,
g) podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach, kursach i
innych formach doskonalenia zawodowego,
h) opracowywanie rozkładu treści programowych swego przedmiotu,
i) właściwe prowadzenie dokumentacji swej pracy i klasy,
j) rzetelne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
k) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
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l) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych,
m) przestrzeganie zapisów zawartych w Regulaminie dyżurów,
n) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i stosowanie się do jej decyzji,
o) zachowywanie tajemnicy zebrań Rady Pedagogicznej,
p) systematyczne wystawianie ocen cząstkowych w e-dzienniku,
q) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
r) współpracowanie z wychowawcą klasy,
s) sprawdzanie przed każdymi zajęciami, czy warunki pracy nie stwarzają zagrożeń dla
zdrowia i życia uczniów,
t) odnoszenie się do uczniów z szacunkiem,
u) wytwarzanie atmosfery zaufania i przyjaźni;
v) przestrzeganie punktualności i wypełniania zadań zaplanowanych,
w) darzenie szacunkiem pozostałych pracowników szkoły oraz dbanie o jej dobre imię,
x) współpraca z rodzicami.
Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w danej klasie mają obowiązek na początku lekcji
odnotowywać nieobecności uczniów.
Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez rodzica lub prawnego opiekuna po
przedstawieniu zaświadczenia zawierającego datę, godzinę zegarową i oświadczenie o
przejęciu całkowitej odpowiedzialności za dziecko.
Zwolnienie w e-dzienniku odnotowuje nauczyciel, który takie zwolnienie otrzymał.
Opiekę nad uczniami sprawują: w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych nauczyciel
prowadzący zajęcia; w czasie przerw: nauczyciele dyżurujący; w czasie zajęć
świetlicowych: wychowawca świetlicy; w czasie wycieczek: opiekunowie figurujący w
karcie wycieczki.
Pozostałe prawa i obowiązki nauczycieli określa Statut.

VIII. TRADYCJE SZKOŁY
1. Uczeń ma prawo i obowiązek dbania o szkołę i tworzenia jej historii, dlatego powinien
szanować jej symbole oraz kultywować jej tradycje.
2. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie strojem galowym następujących świąt
państwowych i szkolnych:
a) rozpoczęcia roku szkolnego,
b) Święto Komisji Edukacji Narodowej,
c) rocznica Odzyskania Niepodległości,
d) szkolna Wigilia,
e) rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
f) dzień Patrona,
g) zakończenie roku szkolnego.

3. Przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt: biała bluzka, czarna/ granatowa spódnica o długości niebudzącej
kontrowersji lub eleganckie spodnie w tych kolorach,
b) dla chłopców: biała koszula, ciemne, eleganckie spodnie (nie dżinsy) lub garnitur w
ciemnych stonowanych kolorach.

IX. INNE ZASADY
1. Ucznia ze szkoły mogą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie – osoby wskazane w
pisemnej deklaracji przez rodziców lub opiekunów.
2. Uczeń może wracać sam ze szkoły po skończonych lekcjach (klasy młodsze), jeżeli ma
zgodę pisemną rodziców na samodzielny powrót do domu, przekazaną wychowawcy lub
nauczycielowi świetlicy.
3. Nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia w pierwszej klasie sprowadza uczniów objętych
opieką świetlicową do świetlicy oraz zgłasza nauczycielowi dyżurującemu ilość
przekazywanych mu dzieci.
4. W celu utrzymania higienicznych warunków nauki i opieki oraz w trosce o zdrowie
uczniów: nauczyciel powinien poinformować rodzica ucznia, gdy dziecko zgłosi złe
samopoczucie o konieczności odebrania dziecka ze szkoły, w czasie najkrótszym jak to jest
możliwe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Jego nowelizacja będzie dokonywana
każdego roku.
2. Stosowanie się ucznia do Regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego
stosunku do szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 września 2019 r.

