REGULAMIN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH
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I. ZASADY PORZĄDKOWE
Uczniowie powinni przyjść do szkoły przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.
W czasie przerw uczniowie winni zachowywać sie spokojnie.
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 może nastąpić wyłącznie
pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają sie przy sali lekcyjnej i w ciszy czekają na nauczyciela.
Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego zachowania.
Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają gabinet w ładzie i czystości.
Laureaci konkursów wewnątrzszkolnych reprezentują szkołę w konkursach zewnętrznych.
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 przedmiotu lub
wychowawcy, który powiadamia
o zaistniałym wypadku pielęgniarkę szkolną i dyrekcję.
Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.
Na terenie szkoły obowiązuje nakaz wyłączania w czasie lekcji telefonów komórkowych, aparatów
MP3 oraz bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania. Ogranicza się również używanie telefonów
komórkowych na terenie całej szkoły. Telefon komórkowy może być użyty w szczególnych
sytuacjach jedynie za zgodą nauczyciela sprawującego bezpośrednią opiekę.
W przypadku używania przez uczniów w czasie lekcji urządzeń wymienionych w pkt. 11, nauczyciel
ma prawo je odebrać i powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) oraz uzgodnić z
nimi dalsze postępowanie.
Zabrania sie przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole nie później
niż w ciągu 7 dni.
Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole, zobowiązani są pokryć
koszty jej usunięcia.
Pracownie posiadają własne regulaminy porządkowe.
II. UBIÓR UCZNIA
Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym, czystym i
schludnym.
Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach galowych: biało – granatowych lub biało –
czarnych.
W szkole nie jest dozwolone u uczniów: makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane
paznokcie, tipsy.
Dozwolona jest skromna biżuteria (małe kolczyki, pierścionek, broszka lub wisiorek).

III. ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW
Zabawy powinny odbywać sie w sposób zorganizowany:

należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne działania,

uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko w wyznaczonych salach i
korytarzach,

po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy winni zostawić pomieszczenie w porządku,
Organizatorem zabaw mogą być: klasa, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, organizacje
uczniowskie itp.
Zabawy (imprezy klasowe) mogą odbywać sie w godz. od 16 00 – 2000, a w sobotę w
godzinach
przedpołudniowych.
Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.
Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie ważnych
rocznic, pasowanie na ucznia, odbywają się z udziałem sztandaru szkolnego.
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Skład pocztu sztandarowego ustalany jest na cały rok szkolny i stanowią go wyróżniający się
uczniowie klas szóstych.
IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność uczniowska.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają sie wg regulaminu wyborczego.
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.
Samorząd Uczniowski powołuje spośród nauczycieli lub uczniów Rzecznika Praw Ucznia.
Samorząd ma prawo przedstawić swoje postulaty Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej lub Radzie
Rodziców, którzy winni ustosunkować sie 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 regulamin tej organizacji.

V. UCZEŃ MA PRAWO:
Do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia:

planu zajęć edukacyjnych dostosowanych do stopnia trudności i zajęć,

pełnego wykorzystania na wypoczynek przerw między zajęciami edukacyjnymi,

pełnego odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii bez zadawania prac domowych (ferie
zimowe, wiosenne
i zimowa przerwa świąteczna),
Do opieki wychowawczej – tzn. przedstawienia swoich problemów wychowawcy klasy, pedagogowi
szkolnemu, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi,
interwencji, wsparcia, itp..
Do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonej diagnozy.
Do poszanowania godności osobistej,
Do zapewnienia warunków bezpieczeństwa; ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i
psychicznej.
Do swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności światopoglądowych i religijnych.
Do życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym.
Do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach
działających
w szkole, demokratycznego wyboru samorządu uczniowskiego, współdziałania z wychowawcą klasy i
opiekunem samorządu, rodzicami, dyrektorem szkoły.
Do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów.
Do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
Do korzystania z pomieszczeń, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru.
Do korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Do wydłużonego terminu nadrobienia zaległości związanych z dłuższą nieobecnością w szkole.
VI. UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
Dbać o dobre imię szkoły, godnie zachowywać się w każdej sytuacji na terenie szkoły i poza nią.
Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
Rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych i uczestniczyć w wybranych
zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.
Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzeniem swej
wiedzy i umiejętności.
Punktualnie przychodzić na zajęcia edukacyjne.
Nie opuszczać zajęć edukacyjnych i na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność.
Przestrzegać zasad kultury współżycia, okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz
kolegom
( pozdrawiać w szkole i poza nią).
Przestrzegać zasad współżycia społecznego:

przeciwstawiać się brutalności i wulgaryzmowi,

szanować przekonania i poglądy innych osób,
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naprawiać wyrządzone szkody,

właściwie zachowywać się na zajęciach edukacyjnych i w czasie przerw,

nie przywłaszczać cudzej własności, oddawać rzeczy znalezione.
Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, kolegów i koleżanek:

nie opuszczać szkoły w czasie zajęć lekcyjnych,

nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,

dbać o estetyczny wygląd i higienę osobistą,

nosić obuwie zmienne,

na uroczystościach szkolnych występować w stroju galowym.
Troszczyć się o ład i porządek w klasie, w szkole, na boisku oraz o stan sprzętu, szanować i
pielęgnować rośliny ozdobne.
Ponosić odpowiedzialność za zniszczone mienie szkolne, czy prywatne, naprawić wyrządzone straty
bądź krzywdy moralne,
Posiadać legitymację szkolną.
Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz
ustaleniom Samorządu Klasowego i Uczniowskiego.

VII. NAGRODY
Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia oraz dzielność i
odwagę uczeń może otrzymać:

pochwałę wychowawcy wobec klasy,

pochwałę dyrektora wobec klasy,

pochwałę dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,

dyplom uznania,

nagrodę rzeczową,

świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów klas IV-VI, którzy uzyskali średnią stopni powyżej 4,
75 i wzorowe
zachowanie,

Laur Szkoły.
Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymają nagrody i wyróżnienia przyznane przez władze
oświatowe, gminne, instytucje czy organizacje.

VIII. METODY WYCHOWAWCZE I KONSEKWENCJE
Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły mogą być stosowane wobec ucznia następujące metody
wychowawcze
i konsekwencje:

rozmowa wychowawcy z uczniem,

rozmowa wychowawcy z uczniem i rodzicami,

rozmowa dyrektora z uczniem,

rozmowa dyrektora i wychowawcy z uczniem i rodzicami,

przeniesienie do innej szkoły.

IX. ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Uczniowie powinni być powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem o wszystkich sprawdzianach
obejmujących większą partię materiału.
2. W tygodniu mogą być przeprowadzone co najwyżej trzy sprawdziany, w tym tylko jeden dziennie,
obejmujący większą partie materiału (poprzedzony powtórzeniem) i wpisany wcześniej w dzienniku.
3. Kartkówki zastępujące odpowiedź ustną, o czasie trwania do 15 min., obejmujące bieżący materiał,
do 3 lekcji wstecz, mogą odbywać sie bez ograniczeń.
4. Sprawdziany i prace klasowe powinny być poprawione i omówione w klasach nie później niż w ciągu
dwóch tygodni od terminu pisania tych sprawdzianów.
5. Rodzice uczniów mają prawo wglądu do poprawionych pisemnych prac kontrolnych swoich dzieci w
szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
6. Każdą pisemną pracę kontrolną, na której uczeń był nieobecny lub otrzymał ocenę niedostateczną,
uczeń jest zobowiązany zaliczyć lub poprawić, w terminie do dwóch tygodni od daty jej otrzymania,
w uzgodnieniu
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z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. Ocena otrzymana z poprawkowego sprawdzianu
jest uśredniona z wartością oceny pierwotnej, jest obowiązująca i końcowa.
Co piątek typowany jest „szczęśliwy numerek”. Uczniowie posiadający taki numer na liście mogą w
tym dniu nie odpowiadać na ocenę. (Ulga ta nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych
kartkówek).
X. TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW
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 sie do wychowawcy,
wicedyrektora lub dyrektora szkoły, Rzecznika Praw Ucznia, natomiast Samorząd Uczniowski może
stanąć w obronie ucznia.
Uczniowie lub ich rodzice maja prawo zwrócić sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie oceny z
zachowania. Wniosek powinien być złożony zgodnie z obowiązującym regulaminem odwołania od
oceny z zachowania.

XI. ZASADY UDZIELANIA POMOCY W NAUCE
Uczeń ma prawo uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów 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 i wyznaczony do udziału w zajęciach
wyrównawczych uczestniczy w tych zajęciach za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów.
XI. WARUNKI ORAZ FORMY KORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ.
Na terenie szkoły może być udzielana uczniom pomoc socjalna, której zakres uzależniony jest od
uzyskanych środków finansowych.
W szkole istnieje możliwość przyznawania stypendiów socjalnych. Zasady uzyskiwania stypendium
reguluje Regulamin Przyznawania Stypendium Socjalnego.
Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, szkoła organizuje żywienie
we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Siechnicach.

Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z 27 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 67 z 1996 r. z późniejszymi zmianami.
(Prawa ucznia art. 55. ust.5)
2. Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
Regulamin został zaktualizowany – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 stycznia 2017 r.

