REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 190
IM. ORŁA BIAŁEGO
Niniejszy regulamin stanowi niezbędne uzupełnienie treści Statutu Szkoły, określa
zasady współdziałania i reguły zachowań obowiązujące w społeczności szkolnej.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z
szacunkiem i życzliwością, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.
2. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i
dyscypliny pracy, a w szczególności:
• obecności i punktualności na zajęciach lekcyjnych,
• rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
• terminowego oddawania prac domowych (uczniowie),
• terminowego sprawdzania prac domowych i klasowych (nauczyciele).
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni starać się, aby szkoła była
miejscem bezpiecznym i aby panowało w niej wzajemne zaufanie. W związku z tym:
• nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa przez nieprzemyślane czy
nieodpowiedzialne zachowania,
• niezwłocznie informują o zauważonych zagrożeniach zdrowia lub życia,
• nie dopuszczają do aktów przemocy, bójek, agresji słownej,
• nie używają wulgarnego słownictwa,
• unikają sytuacji umożliwiających kradzieże.
4. Rodzice (opiekunowie) powinni:
• uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę,
• otrzymywać pełną informację o postępach w nauce i problemach dziecka,
• współpracować ze szkołą w przypadku trudności edukacyjnych i
wychowawczych dziecka,
• usprawiedliwiać na piśmie lub osobiście każdą nieobecność swego dziecka na
zajęciach,
• uczestniczyć w różnych formach w życiu szkoły.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
A. Lekcja
1. Uczniowie mają prawo do:
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• znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu
treści lekcji,
• pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2. Uczniowie mają obowiązek:
• punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
• aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad
porządkowych,
• uzupełniania braków wynikających z absencji.
B. Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do:
• udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego
projektu uzgodnionego z wychowawcą,
• kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam
klasę.
2. Uczniowie mają obowiązek:
• pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
• po ostatniej lekcji w danym dniu ustawienia krzeseł na blacie ławki,
• dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
• niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub
pomocy dydaktycznych.
C. Odpoczynek
1. Uczniowie mają prawo do:
• odpoczynku podczas przerwy,
• dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z
wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.
2. Uczniowie mają obowiązek:
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
• zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
• właściwego zachowania się podczas przerw, dbania o bezpieczeństwo własne i
kolegów.
D. Prace domowe
1. Uczniowie mają prawo do:
• uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
• ukierunkowania przez nauczyciela , jak wykonać zadania domowe.
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2. Uczniowie mają obowiązek:
• starannego i sumiennego odrabiania prac domowych ,
• kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym
zostały zadane.
E. Zeszyt przedmiotowy
1. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy
prowadzić zeszyt.
2. Uczniowie mają obowiązek starannego powadzenia zeszytów zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez nauczyciela.
F. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określa
Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) stanowiący integralną część statutu
szkoły.
II. FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE
Procedury lekcyjne
• Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą.
• Podczas lekcji wszyscy dążą do maksymalnego wykorzystania czasu pracy,
unikają zachowań, które przeszkadzają innym (na ławce trzymają tylko
pomoce do danej lekcji).
• Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
Procedury inne niż lekcyjne
1. Nieobecności
• Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym
(dzienniczek) albo wykorzystując e-dziennik. W przypadku braku zwolnienia
do końca danego miesiąca nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
• Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej
następnym dniu.
• Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził
ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji
uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia
od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela.
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• O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
• Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w
czytelni.
2. Strój szkolny
• W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym (dziewczęta: biała
bluzka, ciemna spódniczka; chłopcy: biała koszula, ciemne, długie spodnie i
sweter lub garnitur).
• W pozostałe dni chodzą ubrani schludnie i estetycznie w stonowanych
kolorach (dziewczęta bez nadmiernie odkrytych części ciała, spódniczki
sięgające okolic kolan, bez żadnego makijażu, biżuterii zagrażającej
bezpieczeństwu i zdrowiu- długich kolczyków, łańcuszków, wisiorków itp.).
• Strój gimnastyczny służy tylko do zajęć sportowych, nie wchodzi się w nim do
sal lekcyjnych, stołówki.
• Po wejściu do szkoły, bez względu na rodzaj zajęć i godzinę ich rozpoczęcia,
uczeń zmienia obuwie (zalecane są jasne podeszwy).
• Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na
obuwie sportowe.
III. NAGRODY I KARY
1. Nagrody
• Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać
pochwałę na forum klasy.
• Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na
forum szkoły.
• Szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców.
• Uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.
2. Kary
• Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice; o ile to
możliwe, uczeń musi je sam usunąć.
• Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w zeszycie
korespondencji (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do
obowiązujących regulaminów).
• Za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę na forum klasy lub szkoły.
• Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych
poza zajęciami obowiązkowymi na okres nie dłuższy niż 30 dni zajęć
edukacyjnych.
• Uczeń może być przeniesiony dyscyplinarnie do innej klasy.
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O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby
konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, całą radą
pedagogiczną, pedagogiem, dyrektorem.
Uczeń, któremu została udzielona kara ma prawo odwołania się do dyrektora
szkoły w ciągu trzech dni od otrzymania decyzji o karze.
IV. INNE WAŻNE USTALENIA
1. W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać
terenu szkoły. (tzn. od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji zgodnie z
planem danego ucznia).
2. Pierwsza lekcja zaczyna się o godz.8.00 i trwa tyle samo co pozostałe, czyli 45
minut.
3. Przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 10 minut ( przerwy obiadowe,
po czwartej i piątej lekcji - 20 minut).
4. W okresie wiosenno-letnim, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą
przebywać podczas przerw na boisku szkolnym.
5. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym
od zajęć obowiązkowych, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela
lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły.
6. Zasady korzystania z pracowni komputerowych, biblioteki i czytelni oraz
świetlic szkolnych określają odrębne regulaminy.
7. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (jeżeli
uczeń korzysta
z telefonu komórkowego podczas zajęć, telefon zostaje
skonfiskowany przez nauczyciela, dostarczony do dyrektora i odebrany przez
rodzica osobiście).
8. Regulamin szkoły jest dokumentem otwartym. Nowelizacja regulaminu
może być dokonywana w każdym roku po uwzględnieniu wniosków
zespołu powołanego do oceny realizacji postanowień regulaminu.
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