REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZALEJOWIE GÓRNYM
§1
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczniowie mają prawo do:


właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,



uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami,



rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,



ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji, przemocą fizyczną i psychiczną,



życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,



swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeśli nie narusza tym
dobra innych osób,



rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,



pomocy w przypadku trudności w nauce,



sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,



znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów, w tym ze sprawdzianów, które otrzymuje
wyłącznie za wiadomości i umiejętności,



przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, radzie rodziców i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień, a także ma prawo być informowany
o sposobie ich załatwienia,



korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, terapeutycznego oraz doraźnej pomocy
medycznej,



korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,



korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki również
podczas zajęć pozalekcyjnych,



wpływania

na

życie

szkoły

przez

działalność

samorządową

oraz

zrzeszanie

się

w organizacjach działających w szkole,


reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach oraz podczas uroczystości patriotycznych
i kościelnych,



bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i przebywania w szkole,
W

przypadku

stwierdzenia

naruszenia

swoich

za pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora szkoły.

praw

uczeń

ma

prawo

złożyć

skargę

2. Uczeń ma obowiązek:


przestrzegać prawa szkolnego,



uczestniczyć we wszystkich zajęciach objętych programem nauczania i nie opuszczać ich bez uzasadnionej
przyczyny,



aktywnie uczestniczyć w lekcjach, z uwagą śledzić tok zajęć, nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom
swoim zachowaniem,



chronić własne życie i zdrowie, a także życie i zdrowie innych,



informować nauczyciela dyżurującego lub inną osobę dorosłą o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu jego
lub pozostałych dzieci,



przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły
oraz innych osób, otaczać szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych,



dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzenie jej autorytetu,



godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,



szanować poglądy i przekonania innych ludzi,



dbać i szanować swoją i cudzą własność oraz mienie szkolne.



wywiązywać się z powierzonych zadań,



na co dzień prezentować schludny (nie prowokujący) wygląd,



szanować mienie szkolne, innych osób oraz własne,



podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wychowawcy,
innych nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,



wystrzegać się szkodliwych nałogów,



ponosić odpowiedzialność za własne zachowanie w szkole i poza szkołą.
§2
ORGANIZACJA I ZASADY ŻYCIA SZKOLNEGO
1. Uczeń przychodzi punktualnie do szkoły.
2. Jeżeli przychodzi wcześniej niż 7.45, przebywa na szkolnej świetlicy.
3. Dzwonek rozpoczynający lekcje zobowiązuje ucznia (uczniów) do przejścia przed właściwą salą lekcyjną.
4. Dwa spóźnienia w semestrze nie mają wpływu na ocenę zachowania.
5. Uczeń powinien usprawiedliwić nieobecność w szkole w terminie 14 dni.
6. Po skończonych zajęciach uczeń czeka na rodziców lub autobus w świetlicy - nie przemieszcza się
samowolnie po terenie szkoły.
7. Na zajęcia dodatkowe uczniowie czekają w świetlicy.
8. Uczniowie nie uczestniczący w lekcjach nieobowiązkowych (religia, wychowanie do życia w rodzinie)
w czasie trwania zajęć przebywają w świetlicy lub bibliotece.
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9. Ocenianie zachowania ucznia określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
10. Uczeń zostaje poinformowany o ocenie zachowania na tydzień przed klasyfikacja śródroczną lub roczną.
11. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzu, placu lub boisku szkolnym, w miejscach objętych opieką
nauczyciela.
12. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia.
13. Powinien nosić czyste, schludne i stosowne do sytuacji ubrania.
14. Włosy nie mogą przeszkadzać w czytaniu i pisaniu.
15. Nie wolno uczniowi:


farbować włosów,



stosować makijażu i tatuażu,



mieć kolorowych paznokci,



nosić biżuterii zagrażającej jego bezpieczeństwu (długich kolczyków lub o zaostrzonych kształtach,
bransoletek, broszek, łańcuchów itp.). Dopuszczalne są małe kolczyki (tylko w uszach).



nosić odzieży, biżuterii lub innych akcesoriów z emblematami, ilustracjami, napisami (również
obcojęzycznymi) mogącymi obrażać uczucia religijne, poglądy innych osób, być niezgodnymi
z prawem.

16. Podczas zajęć uczeń nie je, nie pije, nie trzyma na ławce przedmiotów nie będących pomocami w lekcji
z(np. butelki, jedzenie, telefony, itp.).
17. Na uroczystości szkolne uczeń zobowiązany jest do przychodzenia w stroju galowym, czyli odpowiednim
do oficjalnej sytuacji; eleganckim.
18. Uczeń powinien brać czynny udział w zajęciach na rzecz klasy i szkoły, dbać o koleżeńską atmosferę.
19. Uczeń przynosi do szkoły pomoce i przybory niezbędne w procesie dydaktycznym - ma jednocześnie
możliwość pozostawiania pomocy w osobistej szafce lub w klasie.
20. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły większych sum pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych
(zabawek, ubrań, sprzętu elektronicznego, biżuterii itp.). Pracownicy szkoły nie ponoszą
odpowiedzialności za zagubiony sprzęt uczniów.
21. Telefony komórkowe na terenie szkoły muszą być wyciszone i schowane do plecaka. W przypadku
nieprzestrzegania tej zasady telefony będą odbierane i oddawane rodzicom (prawnym opiekunom).
22. Uczniowi oraz Rodzicom ucznia (prawnym opiekunom) nie wolno na terenie szkoły fotografować, filmować
oraz nagrywać za pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery, lub innego sprzętu
multimedialnego. Ewentualną zgodę może wyrazić Dyrektor szkoły.
23. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i higienę osobistą, bezpieczeństwo swoje i kolegów.
24. Zakazuje się:


zabaw zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych (np. biegania po korytarzach, zbiegania

po schodach, itp.),
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palenia tytoniu ( w tym e-papierosów),



picia alkoholu,



używania środków odurzających, narkotyków, dopalaczy, itp.,



przynoszenia do szkoły i spożywania niezdrowej żywności (np. chipsów, itp.) oraz napojów

„energetyzujących” (np. coca-cola, itp.)


samowolnego opuszczania terenu szkoły.
§3
ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZKOŁY

1. Uczniowie mają obowiązek dbać o urządzenia, wyposażenie oraz pomieszczenia szkolne.
2. Wszystkie pomieszczenia szkolne udostępniane są dzieciom tylko i wyłącznie pod nadzorem i opieką
nauczyciela lub dorosłego opiekuna.
3. Wszyscy uczniowie dbają o ład i porządek terenów przyległych do budynku szkolnego i najbliższego
otoczenia.
4. Każdy uczeń odpowiada osobiście za zniszczony sprzęt (jego rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest
do naprawy lub zapłacenia za naprawę).
5. Uczniowi nie wolno otwierać okien, podnosić czy opuszczać rolety w oknach i regulować zawory temperatury
przy grzejnikach.
6. Szczegółowe zasady zachowania - w salach lekcyjnych oraz pracowniach (informatycznej, przyrodniczej,
językowej, gimnastycznej i bibliotece), na stołówce, sali gimnastycznej, boisku i placu zabaw - określają
odrębne regulaminy.
7. Zasady oceniania, przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz inne przepisy
organizujące pracę na zajęciach szkolnych regulują Przedmiotowe Systemy Nauczania lub Statut Szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§4
WYJAZDY SZKOLNE
- wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, obozy, „zielone” i „białe szkoły”.
1. Wyjazd jest dobrowolny i za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
2. Uczniów wyjeżdżających na wycieczkę kwalifikuje wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem,
psychologiem i pielęgniarką szkolną,
3. Uczeń wyjeżdżający na wycieczkę powinien przestrzegać szkolnego regulaminu wycieczek szkolnych,
bezwzględnie stosować się do poleceń opiekunów.
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§5
SAMORZĄD UCZNIOWSKI.
1.

W szkole funkcjonują: Mały Samorząd Uczniowski reprezentujący uczniów klas I - III i Duży Samorząd
Uczniowski reprezentujący uczniów klas IV -VIII.

2.

Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z opracowanym przez siebie Regulaminem i Planem pracy.
§6
KONTAKTY Z RODZICAMI ORAZ RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

1.

Rodzice uczniów mają prawo do informacji o wszystkich sytuacjach dotyczących ich dziecka.

2.

Uczeń ma obowiązek niezwłocznie przekazywać rodzicom wszelkie informacje, do których został
zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela.

3.

Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych (tj. festyny, imprezy sportowe,
przedstawienia) z wyjątkiem tych, w których liczba uczestników jest ograniczona (wycieczki, wyjazdy).

4.

Rodzice mogą być obserwatorem lekcji przedmiotowych tylko w dniu zajęć otwartych, wyznaczonych
w kalendarzu wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

5.

Rodzice wezwani przez pracownika pedagogicznego szkoły mają obowiązek skontaktować się z nim
niezwłocznie, a gdy tego wymaga sytuacja stawić się osobiście w szkole.

6.

Spotkania rodziców z nauczycielem odbywają się w czasie zebrań klasowych lub w czasie konsultacji
nauczycieli, w sytuacjach nagłych po uprzednim umówieniu się.

7.

Obowiązkiem rodziców jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka.
§7
NAGRODY I KARY

Za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorową postawę, osobiste osiągnięcia, godne reprezentowanie szkoły,
zwycięstwa w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych uczeń może zostać wyróżniony
lub / i nagrodzony:
1.

pochwałą wychowawcy w obecności klasy i wpisaną do dziennika,

2.

pochwałą dyrektora szkoły,

3.

pochwałą w formie wpisu na stronie internetowej,

4.

medalem oraz nagrodą rzeczową,

5.

świadectwem z wyróżnieniem (od klasy IV do klasy VIII),

6.

nagrodą książkową lub inną przyznaną przez Radę Rodziców,

7.

dyplomem uznania,

8.

medalem Prymusa Szkoły.

O przyznanie nagrody dla ucznia mogą wnioskować: dyrektor szkoły, wychowawca, członek Rady
Pedagogicznej lub przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
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Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także za naruszanie obowiązku szkolnego, uczeń może zostać
ukarany:
1. upomnieniem wychowawcy klasy,
2. upomnieniem dyrektora szkoły,
3. naganą udzieloną przez dyrektora w obecności Rady Pedagogicznej i rodziców,
4. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu,
5. zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych z wyłączeniem zajęć wyrównawczych oraz
do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6. pozbawieniem udziału w wycieczce,
7. obniżeniem oceny zachowania,
8. przeniesieniem do równoległej klasy lub innej szkoły po uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty lub Organem
Prowadzącym.
Uczeń może być pozbawiony udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w tym w "zielonej szkole", wycieczce,
dyskotece klasowej lub szkolnej, itp.za :
1. nieodpowiednie zachowanie w szkole i poza szkołą,
2. zachowania zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu jego i kolegów,
3. niewykonywanie poleceń nauczycieli,
4. niekulturalną i agresywną postawę wobec innych uczniów i pracowników szkoły,
5. niegodne reprezentowanie szkoły poza jej murami,
6. łamanie umowy i zobowiązań podjętych wobec wychowawcy,
7. inne zachowania sprzeczne ze Statutem Szkoły.
Zastosowanie wobec ucznia kary przeniesienia do innej szkoły może nastąpić za zgodą Kuratora Oświaty
w następujących przypadkach:
1. szczególnie brutalne naruszenie nietykalności kolegów lub innych osób,
2. szczególnie aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub kolegów, naruszenie ich godności osobistej,
3. kradzieże lub umyślne niszczenie mienia szkoły,
4. częste uniemożliwianie i zakłócanie prowadzenia lekcji,
5. palenie papierosów, używanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy itp. środków odurzających.
Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeśli uczeń uzyska poręczenie Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.
Jeżeli uczeń uzna, że zastosowana wobec niego kara jest niesprawiedliwa, ma prawo odwołać się
do wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły, a następnie Kuratorium Oświaty w ciągu trzech dni od zapadnięcia
decyzji.
Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.
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§8
TRADYCJA, OBRZĘDOWOŚĆ I SYMBOLIKA SZKOŁY.
1. Uczniowie klas I-VIII zobowiązani są do noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych. Jest
zobowiązany do zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
2. Uczeń ma obowiązek dbać i współtworzyć autorytet szkoły.
3. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania się podczas śpiewania hymnu oraz wobec biało-czerwonej
flagi.
4. Każdy uczeń klasy pierwszej składa ślubowanie pierwszoklasisty, podczas galowej uroczystości na forum
szkoły a uczeń klasy ósmej - ślubowanie absolwenta Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Szalejowie Górnym.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Każdy, w naszej szkole ma obowiązek przestrzegania przepisów Statutu Szkoły i wszystkich aktów prawa
wewnątrzszkolnego.
2. Każdy ma obowiązek chronić honor naszej szkoły, dbać o własne zdrowie i rozwój psychofizyczny.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów
na wniosek:


Rady Pedagogicznej,



Rady Rodziców,



Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
Regulamin Szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców
od 03 września 2018 roku.
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