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Głównym celem niniejszego Regulaminu jest:
o zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole;
o zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły;
o wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej;
o kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy;
o upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole,
w domu i w każdej sytuacji;
o eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły.
Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we
przepisów Regulaminu przez Szkołę jak również przez Rodziców.
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ZASADY PORZĄDKOWE
Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie
szkoły od godz. 7.45 do czasu zakończenia zajęć.
Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki w świetlicy szkolnej w godzinach
7.00-8.00 oraz 11.35-17.00.
Uczniowie powinni przyjść do szkoły przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć pozostawiając wierzchnie okrycie w przydzielonych im zamkniętych
szafkach/szatniach. Kluczami do szafek dysponują uczniowie przez cały etap
edukacyjny (dotyczy uczniów kl.4-6). W razie zagubienia lub zniszczenia klucza,
rodzice zobowiązani są dorobić go na własny koszt.
Rodzice/prawni opiekunowie i inne osoby upoważnione do odbioru dzieci z klas 0-3
korzystających z opieki świetlicowej zobowiązane są do posiadania identyfikatorów.
Identyfikatory na wniosek rodziców zamawia Szkoła.
Zabronione jest wchodzenie na teren szkoły osób obcych. Rodzice/opiekunowie
dzieci mogą wejść na teren szkoły w szczególnej sytuacji po wpisaniu swoich
danych do zeszytu w portierni. W wyjątkowych sytuacjach kontakt z nauczycielami
możliwy jest podczas przerw.
Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody itp.) winien ten fakt zgłosić
niezwłocznie nauczycielowi lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym
wypadku pielęgniarkę i przewodniczącego zespołu d.s. bezpieczeństwa uczniów,
przy poważniejszych wypadkach także dyrektora szkoły.
Na terenie szkoły (dotyczy dzieci kl.0-3) obowiązuje obuwie zmienne od września
do końca maja.
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Po pierwszym dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami we wskazanym
miejscu i w ciszy czekają na nauczyciela.
Drugi dzwonek jest sygnałem do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.
Dzwonek oznajmujący koniec lekcji jest sygnałem dla nauczyciela. Lekcja dla ucznia
kończy się na wyraźny sygnał prowadzącego zajęcia.
Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają pracownie w ładzie i czystości.
Uczeń przebywa w szkole zgodnie z liczbą godzin określoną w planie lekcji.
Ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach, także w tych, które szkoła
organizuje za nieobecnych nauczycieli.
O odwołaniu lub skróceniu zajęć rodzice informowani są pisemnie z minimum
jednodniowym wyprzedzeniem.
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcji religii, pozostają pod opieką nauczyciela
świetlicy, biblioteki lub nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego
zachowania.
Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzach lub na boisku. Zabrania się
spędzania przerw w szatniach, siadania na parapetach, kaloryferach, schodach,
blokowania klatek schodowych.
Uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu szkoły, a w czasie
lekcji – klasy bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. Wyjście poza teren
szkoły w czasie trwania zajęć jest zabronione i może nastąpić wyłącznie pod opieką
nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
W okresie zimowym uczniowie wychodzą na boisko tylko podczas wyznaczonych
przerw.
Na terenie szkoły oraz podczas wszystkich imprez i wyjazdów obowiązuje
bezwzględny zakaz zachowań o charakterze seksualnym, palenia papierosów, picia
alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz posiadania
wyżej wymienionych używek.
Chory uczeń zgłasza się po pomoc do pielęgniarki szkolnej, wychowawcy lub innego
nauczyciela. Nauczyciel wysyła ucznia po pomoc medyczną z lekcji w towarzystwie
innego ucznia. Jeśli stan zdrowia uniemożliwia uczniowi uczestniczenie w zajęciach,
pielęgniarka lub inny pracownik szkoły zawiadamia rodziców, którzy osobiście
lub przez upoważnioną osobę odbierają dziecko ze szkoły.
Z pomocy pielęgniarki uczniowie korzystają tylko w czasie przerw z wyjątkiem
nadzwyczajnych sytuacji (nagłe zachorowanie, itp.).
Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności:
1) Rodzice/prawni opiekunowie powinni przedstawić usprawiedliwienie
wychowawcy na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie ucznia
do szkoły (kl.4-6) lub w pierwszym dniu obecności po powrocie ucznia
do szkoły (kl.1-3 oraz oddziałów przedszkolnych) w terminie nie dłuższym
niż 2 tygodnie.
2) Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić szkołę o przyczynie
dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach, najpóźniej 3 dnia jego
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nieobecności. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na wniosek rodziców,
który powinien zawierać informację o wzięciu odpowiedzialności
za samodzielne opuszczenie terenu Szkoły przez dziecko.
3) Wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem grupy uczniów biorących
udział w innych zajęciach szkolnych (np. wycieczka, zawody, konkursy)
usprawiedliwia nieobecność tych dzieci na części lub wszystkich lekcjach
w danym dniu, odnotowując ten fakt w dzienniku.
4) Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek
przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeśli
wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic może złożyć
pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na pobyt dziecka w czasie tych lekcji
w domu.
Uczniowie mogą na własną odpowiedzialność przynosić do szkoły przedmioty
wartościowe. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie
lub kradzież. Na terenie szkoły uczniowie zobowiązani są do wyłączania w czasie
lekcji telefonów komórkowych i innych multimedialnych urządzeń elektronicznych.
Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz rejestracji dźwięku i obrazu. W przypadku
używania przez uczniów w czasie lekcji wymienionych urządzeń, nauczyciel
ma prawo je odebrać i powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych)
oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowanie.
Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne. Rodzice, których
dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną w szkole, zobowiązani są pokryć
koszty jej usunięcia.
Pracownie specjalistyczne (przyrodnicza, informatyczna, zajęć technicznych, sala
gimnastyczna itp.) posiadają własne regulaminy porządkowe, które zobowiązują
uczniów do ich przestrzegania.
W przypadku zagrożenia (alarmu/ewakuacji) obowiązują zarządzenia dyrektora
szkoły.
STRÓJ UCZNIOWSKI
Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym,
czystym i schludnym.
W szkole zabroniony jest makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci.
Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach galowych: biała
bluzka/koszula, granatowa/czarna spódniczka lub spodnie.
Na zajęciach wychowania fizycznego w sali gimnastycznej lub na boisku obowiązuje
strój sportowy.
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ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW
Zabawy powinny odbywać się w sposób zorganizowany:
1) Uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko
w wyznaczonych miejscach.
2) Po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy winni zostawić pomieszczenia
w czystości.
Zabawy (imprezy klasowe) mogą odbywać się od g. 16.00 – 20.00, w szczególnych
przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły dłużej.
W czasie ważniejszych imprez szkolnych wskazany jest udział pocztu
sztandarowego, który ustalany jest na cały rok szkolny i stanowią go wyróżniający
się uczniowie klas szóstych.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie wybrani drogą głosowania.
Rada Samorządu Uczniowskiego działa zgodnie z ustalonym planem pracy
wynikającym z potrzeb szkoły oraz w oparciu o propozycje zgłoszone przez
społeczność uczniowską w czasie kampanii wyborczej.
Uczniowie powołują spośród nauczycieli swojego opiekuna.
Samorząd ma prawo przedstawić swoje postulaty Dyrekcji Szkoły, Radzie
Pedagogicznej lub Radzie Rodziców, którzy winni ustosunkować się do nich
w ustalonym terminie.
Samorząd szkolny i klasowy ma prawo liczyć na pomoc wychowawców i nauczycieli
w realizacji zadań.
Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego oraz uprawnienia członków prezydium
Rady Samorządu Uczniowskiego określa osobny regulamin.
RODZAJE NAGRÓD I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

Za wzorową i przykładną postawę, rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły
i środowiska oraz wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać wyróżnienia zgodnie
z ustaleniami zawartymi w Statucie Szkoły.
VI.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KAR

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, lekceważenie nauki i innych obowiązków oraz
w przypadku naruszenia podstawowych zasad współżycia społecznego wobec ucznia
stosuje się środki wychowawcze zgodne ze postanowieniami zawartymi w Statucie
Szkoły.

Regulamin Szkoły Podstawowej
im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

Wydanie 2
Ważne od 01.09.2014r.
Strona 6 z 8

VII. ROZWIĄZYWANIE SZKOLNYCH SPORÓW
1.
2.
3.

Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia
i wzajemnego poszanowania.
Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą.
W przypadku naruszenia praw ucznia
uczniowie mogą odwoływać
się do wychowawcy, Dyrekcji Szkoły, Rzecznika Praw Ucznia oraz liczyć na wsparcie
ze strony Samorządu Uczniowskiego, który może stanąć w obronie ucznia.

VIII. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
ORAZ POZOSTAŁE ZASADY PRACY NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH
1.

2.

3.

Obowiązujące normy:
1) Uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie;
2) Praca na zajęciach opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości;
3) Uczniowie mają obowiązek stosowania się do poleceń nauczyciela;
4) Uczniowie nie krytykują, nie wyśmiewają pomysłów i wypowiedzi innych;
5) Uczniowie nie przerywają mówiącemu i nie używają słów obraźliwych;
6) Wszystkie problemy Uczniowie zgłaszają nauczycielowi i starają
się je wspólnie rozwiązać;
7) Dyżurni pamiętają o starciu tablicy, wietrzeniu sali oraz przyniesieniu kredy
do klasy; odpowiadają za porządek;
8) Podczas lekcji nie spożywają posiłków ani napojów bez zgody nauczyciela;
na ławce są tylko przedmioty potrzebne na lekcji;
9) Uczniowie pamiętają o zapisaniu tego, co poleci nauczyciel;
10) Po ostatniej lekcji Uczniowie układają krzesła na stołach.
Możliwe konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących norm:
1) Upomnienie przez nauczyciela
2) Otrzymanie minusa (trzy minusy oznaczają uwagę w dzienniku i dzienniczku
ucznia),
3) Wysłanie ucznia na rozmowę z wychowawcą, Dyrektorem Szkoły;
4) Rozmowa nauczyciela z wychowawcą, uczniem lub/i rodzicami,
5) Obniżenie oceny zachowania.
Dopuszczone są następujące formy sprawdzania wiedzy:
1) Prace klasowe, sprawdziany zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
W tygodniu mogą być przeprowadzone trzy prace klasowe/sprawdziany,
w tym tylko jeden dziennie, poprzedzony powtórzeniem wiadomości
i zapisany wcześniej w dzienniku. Prace klasowe i sprawdziany powinny być
poprawione i omówione w klasach nie później niż w ciągu dwóch tygodni
od terminu ich pisania;
2) Kartkówki (z trzech ostatnich lekcji) o czasie trwania do 15 min mogą
odbywać się bez ograniczeń i bez zapowiedzi;
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3) Odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji) mogą odbywać się w dowolnych
ilościach i na każdej lekcji;
4) Zadania domowe oceniane zgodnie z zasadami pracy określonymi na danym
przedmiocie;
5) Aktywność oceniana zgodnie z zasadami pracy określonymi na danym
przedmiocie;
6) Prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego;
7) Karty pracy;
8) Prace plastyczne;
9) Projekty;
10) Prace w grupach;
11) Prace dodatkowe;
12) Postawa i zaangażowanie.
Każdy uczeń ma obowiązek być przygotowany z trzech ostatnich lekcji.
Każdy uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, które zwalnia z:
odpowiedzi ustnej, posiadania pracy domowej lub zeszytu, zeszytu ćwiczeń i pisania
niezapowiedzianej kartkówki. Ilości nieprzygotowań określone są w zasadach pracy
na poszczególnych lekcjach.
Po wyczerpaniu limitu nieprzygotowań uczeń każdorazowo otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Uczeń oszukujący otrzymuje natychmiast ocenę niedostateczną.
Zatajenie nieprzygotowania jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
Uczeń może zabrać do domu swoje prace pisemne jednak jest zobowiązany
do oddania ich nauczycielowi na następnej lekcji.
Po dłuższej nieobecności (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo być
nieoceniany, jednak jest zobowiązany do tego, by nadrobić zaległości.
W sytuacji funkcjonowania w Szkole dziennika tradycyjnego (nie elektronicznego)
uczeń zobowiązany jest do wpisania każdej uzyskanej oceny do dzienniczka
i zgłoszenia się po podpis do nauczyciela oraz powiadomienia o niej rodziców.
Rodzice podpisują oceny na bieżąco.
Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
Najważniejsze są oceny uzyskane z pisemnych prac klasowych i sprawdzianów.
Zachowanie nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.
Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie i rzetelnie oraz zgodnie z WSO.
Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
Uczeń ma obowiązek poprawić każdą ocenę niedostateczną otrzymaną z pisemnej
pracy klasowej i sprawdzianu.
Uporczywe uchylanie się od pisania zaległych prac skutkuje pisaniem takiej pracy
na najbliższej lekcji.
Codziennie losowany jest szczęśliwy numerek, który zwalnia z odpowiedzi ustnej,
pisania niezapowiedzianych kartkówek i sprawdzania prac domowych. Bonus ten nie
dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
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ZASADY UDZIELANIA POMOCY W NAUCE
Uczeń ma prawo otrzymywać dodatkową pomoc w nauce w terminach
uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza, jeśli napotkał trudności w opanowaniu
materiału, które nie wynikają z negatywnego stosunku ucznia do nauki.
Uczeń mający trudności z opanowaniem materiału nauczania, który jest
wytypowany do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej uczestniczy w tych
zajęciach za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów.
Pomocy w naszej szkole udzielają psycholog i pedagog szkolny.
POMOC SOCJALNA
Na terenie szkoły może być udzielana uczniom pomoc socjalna dotycząca zakupu
podręczników, której zakres uzależniony jest od uzyskanych środków finansowych
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.
Sposób przyznawania bezpłatnych obiadów określa odrębny regulamin.

Regulamin wprowadzono zarządzeniem nr 1/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Fryderyka Chopina w Skórzewie z dnia 21 października 2014 roku.
Traci moc zarządzenie nr 59/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka
Chopina w Skórzewie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie.

Zatwierdził:
Dyrektor Szkoły
(-) Tomasz Kąkolewski

