REGULAMIN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Regulamin Szkoły wspomaga realizację nadrzędnych celów szkoły, jakimi są:
 ułatwienie zrozumienia wyzwań, jakie stawia przed młodym człowiekiem nowoczesny
i konkurencyjny świat;
 budowanie prawidłowych zasad moralnych i wrażliwości estetycznej właściwych
człowiekowi XXI wieku;
 kształtowanie postaw ekologicznych i pokojowych;
 uświadomienie wartości narodowych i obywatelskich wyrażających się szacunkiem
wobec kultury ojczystej, odpowiedzialności za naród i państwo;
 kształtowanie postaw wzajemnego szacunku, tolerancji, poszanowania godności
i wolności osobistej.

1

SPIS TREŚCI:
I. Prawa i obowiązki ucznia
II. Lekcja
III. Sala lekcyjna
IV. Praca własna
V. Prace domowe
VI. Dziennik i oceny
VII. Odpoczynek
VIII. Nagrody i konsekwencje niewłaściwego zachowania
IX. Inne ważne ustalenia
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I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
Prawa i obowiązki nie ograniczają wolności człowieka, ponieważ wolność jest jego prawem
i obowiązkiem.

1. PRAWA UCZNIA
Uczniowie mają prawo do:

a) spokojnego i sprzyjającego nauce otoczenia,
b) bezpieczeństwa,
c) właściwego dorastania i zmieniania się,
d) tworzenia i działania w zespołach samorządowych,
e) słuchania i bycia wysłuchanym,
f) rozwijania zainteresowań,
g) uczestniczenia w konkursach wiedzy i umiejętności,
h) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
i) pomocy w przypadku trudności w nauce,
j) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
k) wystąpienia z wnioskiem o indywidualny tok edukacji,
l) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę formach rekreacji i wypoczynku,
m) czasu wolnego podczas przerw.

2. OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczniowie mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły oraz dbania o jej dobre imię,
b) dbania o ład i porządek,
c) wykonywania zadań szkolnych oraz umożliwiania nauki innym,
d) szanowania uczuć, odmienności i opinii innych,
e) zachowywania się w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu,
f) traktowania innych tak, jak chciałoby się być samemu traktowanym,
g) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania
się

zaleceniom

i

zarządzeniom

dyrektora,

rady

pedagogicznej,

nauczycieli

oraz ustaleniom organu samorządu klasowego lub samorządu uczniowskiego,
h) przestrzegania zasad higieny osobistej oraz dbania o estetykę ubioru.
i) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości
i porządek w jej otoczeniu.
3

II. LEKCJA
1. Uczniowie mają prawo do:
a) jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
b) poznania kryteriów oceniania,
c) bieżącej wiedzy na temat swoich ocen,
d) poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będą musieli
sprostać,
e) wglądu we własne prace klasowe,
f) dowiedzenia się o terminie prac klasowych z właściwym wyprzedzeniem,
g) pomocy nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia,
b) stosować się do ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej (nie spożywać posiłków,
nie żuć gumy),
c) mieć zawsze odrobioną pracę domową,
d) być przygotowanym do każdej pracy klasowej,
e) ewentualnie swoje nieprzygotowanie zgłosić nauczycielowi zawsze przed rozpoczęciem
zajęć,
f) starannie i sumiennie oraz zgodnie z zaleceniami prowadzić zeszyty przedmiotowe,
g) uzupełniać braki wynikające z absencji,
h) wyłączyć telefon komórkowy na czas lekcji.

III. SALA LEKCYJNA
1. Uczniowie mają prawo do:
a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
b) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych,
4

d) w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznej koszt
jej naprawienia ponoszą rodzice.

IV. PRACA WŁASNA
1. Uczniowie mają prawo do:
a) pracy we właściwym i przyjaznym otoczeniu,
b) pomocy ze strony nauczyciela,
c) pomagania kolegom,
e) uzyskania oceny lub opinii na temat wykonywanej pracy.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) skorygowania swoich błędów w wyznaczonym terminie,
b) pracy w ciszy i skupieniu.

V. PRACE DOMOWE
1. Uczniowie mają prawo do:
a) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
b) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
b) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

VI. DZIENNIK I OCENY
1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Nieprzygotowania:
a) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – zasady ustala nauczyciel
prowadzący zajęcia, zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji,
b) uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji.
3. Oceny:
a) uczeń ma prawo znać kryteria i wymagania z każdego przedmiotu,
b) uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny,
c) uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu.
4. Sprawdziany:
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a) nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki,
b) w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia
nie może być ich więcej niż trzy.

VII. ODPOCZYNEK
1. Uczniowie mają prawo do:
a) odpoczynku podczas przerwy,
b) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli z wyłączeniem
tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze,
c) udziału w zorganizowanych imprezach i wycieczkach klasowych oraz szkolnych.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) dbania o kulturę języka,
c) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

VIII. NAGRODY I KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA
1. Uczniowi może zostać przyznana nagroda i wyróżnienie za:
a) bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,
b) pracę na rzecz szkoły, np. w wolontariacie,
c) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
d) dzielność i odwagę.
2. Uczniowi może być przyznana nagroda w postaci:
a) ustnej lub pisemnej pochwały wychowawcy lub dyrektora szkoły,
b) listu gratulacyjnego do ucznia i jego rodziców,
c) dyplomu,
d) nagrody rzeczowej.
Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor lub wychowawca w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
3. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:
a) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i Statutu Szkoły oraz naruszania praw
pozostałych członków społeczności szkolnej,
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b) zachowania naruszającego ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej np. używanie
wulgarnego języka, przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, przejawiania
agresji słownej lub fizycznej,
c) lekceważenia obowiązków szkolnych,
d) niszczenia mienia szkoły,
e) naruszenia zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią,
f) nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach,
g) używania lub przynoszenia do szkoły używek: papierosów, alkoholu, narkotyków,
dopalaczy.
4. Uczniowi może zostać wymierzona kara w postaci:
a) ustnej nagany wychowawcy lub dyrektora szkoły,
b) pisemnej nagany wychowawcy lub dyrektora szkoły,
c) odebraniem przywilejów: między innymi zawieszenia uczestnictwa w imprezach
i wycieczkach,
d) nałożenia dodatkowych obowiązków,
e) obniżenia oceny z zachowania,
f) przeniesienie ucznia do równoległej klasy,
g) wystąpienie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
Decyzję o wymierzeniu uczniowi kary podejmuje dyrektor szkoły lub wychowawca
w porozumieniu z rada pedagogiczną.
Konsekwencje złego zachowania mogą, ale nie muszą pojawiać się w powyższej kolejności.
Decydującymi czynnikami o wyborze jednej z nich będzie dotychczasowe zachowanie ucznia
oraz opinia nauczycieli i osób zaangażowanych w konkretną sprawę.

IX. INNE WAŻNE USTALENIA
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
2. W budynku szkolnym nie mogą przebywać osoby obce z wyjątkiem rodziców uczniów i osób
załatwiających sprawy w sekretariacie.
3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie usprawiedliwiania.
4. Ucznia ze szkoły mogą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie, osoby wskazane
w pisemnej deklaracji przez rodziców lub opiekunów.
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5. 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.
6. Zaistniałe problemy wychowawcze w pierwszej kolejności należy zgłosić wychowawcy.
7. Rodzice informują o konfliktowych sytuacjach wychowawcę, pedagoga lub nauczyciela,
nie mogą zwracać uwagi, upominać innych uczniów.
8. Uczniowie - posiadacze telefonów komórkowych mogą z nich korzystać jedynie podczas
przerw lub po skończonych zajęciach.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów
do szkoły (np. telefony komórkowe, sprzęt muzyczny).
10. Zasad dobrego zachowania należy przestrzegać zawsze, szczególnie zaś: przy codziennym
powitaniu i pożegnaniu się z pracownikami szkoły i kolegami oraz podczas jedzenia posiłków
w stołówce szkolnej.
11. Uczniowie szkoły mają obowiązek dbania o schludny i skromny wygląd oraz noszenia
odpowiedniego stroju. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących
ustaleń:
a) w szkole obowiązuje strój estetyczny, stonowany kolorystycznie bez ekstrawaganckich
dodatków, który nie prowokuje swą formą,
b) w doborze ubioru, rodzaju fryzury należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest
miejscem pracy,
c) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie „zmienne”,
niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia.
12. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
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