REGULAMIN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ NR 81
FUNDACJI „RODZICE DZIECIOM” W WARSZAWIE
§1
Prawa i obowiązki ucznia
I.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Uczeń
Uczniowie mają prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce i oceny zachowania,
rozwijania zdolności i zainteresowań,
tworzenia rytuałów i tradycji szkoły,
korzystania z porad psychologa i pedagoga szkolnego,
korzystania z biblioteki szkolnej oraz pracowni przedmiotowych,
korzystania z opieki medycznej sprawowanej przez pracowników gabinetu lekarskiego,
korzystania z telefonu szkolnego do kontaktu z rodzicami/opiekunami w sprawach nagłych i
pilnych.
Uczniowie mają obowiązek:
przestrzegania prawa szkolnego,
chronienia własnego życia i zdrowia,
przeciwdziałania zagrożeniu zdrowia i życia innych,
stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
dbania o dobre imię szkoły,
współdziałania na rzecz społeczności szkolnej,
dbania o porządek, wspólne dobro szkoły oraz jej estetyczny wygląd,
przestrzegania zakazu posiadania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających.

II. Samorząd Uczniowski
1.
a)
b)
c)

Uczniowie mają prawo do:
uchwalania i wprowadzania zmian w regulaminie samorządu uczniowskiego,
demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie
w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
2. Uczniowie mają obowiązek :
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a) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby
odpowiedzialne i godne zaufania,
b) respektowania uchwał władz samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniłby swoich zadań.
Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania samorządu uczniowskiego reguluje
Regulamin Samorządu Uczniowskiego SPN nr 81.

III. Lekcja
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Uczniowie mają prawo do:
znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
rozwijania swoich pasji, zainteresowań i uzdolnień,
transparentności i jawności oceniania,
uwzględniania przez nauczyciela dysfunkcji intelektualnych i fizycznych jeśli takowe istnieją,
pomocy ze strony nauczyciela w przypadku wystąpienia trudności.
Uczniowie mają obowiązek:
punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia i przestrzegania ustalonych zasad
porządkowych,
przynoszenia na lekcje wymaganych podręczników, zeszytów, ćwiczeń, przyborów,
aktywnego udziału w lekcjach, wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,
rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,
uzupełniania zaległości wynikających z absencji,
uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

IV. Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do:
a) korzystania z jak najlepiej ( w miarę możliwości szkoły) wyposażonej sali lekcyjnej,
b) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
c) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez inną uczącą się tam klasę.
2.
a)
b)
c)

Uczniowie mają obowiązek:
pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.

V. Odpoczynek
1. Uczniowie maja prawo do:
a) bezpiecznego odpoczynku podczas przerwy,
b) korzystania z wszelkich form odpoczynku pozalekcyjnego proponowanego przez szkołę
(świetlica, boisko szkolne, sala gimnastyczna),
c) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli.
2. Uczniowie mają obowiązek:
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a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy/wypoczynku,
b) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
c) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

VI. Prace domowe
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

Uczniowie maja prawo do:
uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
ukierunkowania przez nauczyciela wykonania prac domowych,
możliwości odrabiania prac domowych w szkole.
Uczniowie mają obowiązek:
starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
wykorzystania warunków stworzonych przez szkołę sprzyjających samodzielnej pracy,
kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

VII. Zeszyt przedmiotowy
1. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak prowadzić zeszyt .
2. Uczniowie maja obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami
nauczyciela.
3. Uczniowie mają obowiązek uzupełnienia w zeszycie informacji przekazywanych podczas
absencji na zajęciach.

VIII. Oceny
Sposób ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określają szkolne Zasady
Oceniania.

§2
Formalne reguły współżycia w szkole
I. Procedury lekcyjne
1.
a)
b)
c)
d)

Wejście do klasy:
po pierwszym dzwonku wszyscy uczniowie są w klasach i przygotowują się do lekcji,
po wejściu nauczyciela, uczniowie wstają i następuje powitanie,
nauczyciel sprawdza obecność uczniów,
uczeń spóźniony na lekcję, bez zasadnego usprawiedliwienia, nie uczestniczy w niej i ma
obowiązek nadrobienia we własnym zakresie omawianych treści programowych,
2. Zachowanie w czasie lekcji:
a) uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do
tablicy, mapy itp.,
b) uczeń w czasie lekcji pozostaje na swoim miejscu, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej,
c) na ławce znajdują się wyłącznie rzeczy będące pomocami do danej lekcji (zeszyt
przedmiotowy, podręcznik, atlas itp.),
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d) uczeń podczas lekcji powstrzymuje się od jedzenia, picia, żucia gumy,
e) podczas zajęć uczeń koncentruje się wyłącznie na toku lekcji, sprawy nie związane z
zajęciami pozostawia na czas przerwy,
f) po wejściu do klasy osoby dorosłej, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenia
nauczyciela.
3. Zakończenie lekcji:
a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
b) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni.
c) w przypadku braku porządku w klasie nauczyciel ma prawo nakazać uczniom sprzątanie w
ich czasie wolnym lub podczas zajęć (wówczas ma prawo odpowiednio je przedłużyć),
d) uczeń, który ma zgodę opiekuna prawnego na samodzielny powrót do domu wypisuje się na
karcie wyjścia, wpisując godzinę i podpisując się imieniem i nazwiskiem, a następnie
opuszcza teren szkoły.
4. Zastępstwa:
W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie
lekcji lub lekcję z własnego przedmiotu.
5. Pracownie przedmiotowe:
Szczegółowe zasady zachowania w salach: fizyczno – chemicznej, komputerowej i
gimnastycznej, bibliotece szkolnej i stołówce określają odrębne regulaminy tych sal.

II. Procedury inne niż lekcyjne
1. Nieobecności:
a) wszelkich usprawiedliwień nieobecności ucznia dokonują rodzice ustnie lub pisemnie,
b) ucznia może zwolnić z zajęć wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadzi zajęcia.
Zwolnienie dokonywane jest na prośbę rodzica lub nauczyciela,
c) o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,
d) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, etyki, języka niemieckiego lub w-f-u
przebywają pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
2. Strój szkolny.
a) uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie,
b) strój galowy: koszula/bluzka z kołnierzykiem w kolorze białym oraz jednokolorowe (czarne
lub granatowe) spodnie lub spódnica.
c) w budynku szkolnym uczniowie nie noszą nakryć głowy,
d) w szkole uczniowie chodzą w zmienionym, czystym obuwiu.
3. Savoir-vivre.
W szkole uczniowie:
a) witają się i żegnają z wszystkimi pracownikami szkoły,
b) odnoszą się do siebie i dorosłych z szacunkiem,
c) stosują na co dzień zwroty „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.
d) zachowują kulturę podczas spożywania posiłków,
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e) prowadzą dyskusję stonowanym głosem,
f) zwracają się do innych z szacunkiem, bez wulgaryzmów, nie obrażając ani słowem, ani
gestem,
g) konflikty rozwiązują pokojowo, bez użycia żadnej z form agresji oraz przemocy skierowanej
przeciwko kolegom, nauczycielom, pracownikom,
h) dbają o mienie szkoły, innych i własne
i) dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, nie posiadają żadnych niebezpiecznych
przedmiotów,
j) pamiętają o kulturalnym zachowaniu poza szkołą (kłaniają się osobom, które znają, ustępują
miejsca do siedzenia osobom starszym, stosują farmy grzecznościowe, nie zaśmiecają i nie
niszczą otoczenia),
k) zasady używania telefonów komórkowych reguluje Procedura korzystania przez uczniów z
telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego.

III. Dziennik i oceny
1. Dziennik lekcyjny jest pod opieka nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Nieprzygotowania:
a) w szczególnych przypadkach (wyjazd, choroba, inne sytuacje losowe) uczniowi przysługuje
możliwość bycia nieprzygotowanym do lekcji bez ponoszenie konsekwencji,
b) uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.
3. Oceny:
a) uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
b) uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny,
c) o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika lekcyjnego,
d) uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu i zachowania.
4. Sprawdziany:
a) nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówek. Nie ma ograniczeń co do liczby
kartkówek w ciągu dnia,
b) nauczyciel zapowiada prace klasową co najmniej na tydzień przed jej przeprowadzeniem
określając dokładnie jej term in i zakres materiału,
c) w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie
może być ich więcej niż dwie w klasach I – VI i trzy w klasach VII - VIII.

IV. Nagrody i konsekwencje
1. Nagrody:
a) za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum
klasy,
b) za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum
szkoły,
c) szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców,
d) uczeń może otrzymać dyplom , nagrodę rzeczową lub inną ustaloną przez szkołę.
2. Konsekwencje:
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a)
b)
c)
d)
e)

upomnienie ustne lub pisemne,
nagana ustna lub pisemna,
obniżenie oceny zachowania na koniec semestru/roku,
wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza obowiązkowymi zajęciami,
relegowanie ze szkoły.
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