Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie

REGULAMIN
Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Skwierzynie
obowiązujący od dnia 18.02.2014r.
ze zmianami obowiązującymi od 15.09.2016r.
§1
Zakres
1. Regulamin (zwany też Regulaminem Szkoły) obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli oraz
pracowników niepedagogicznych szkoły.
§2
Rozwiązywanie konfliktów
1. Każdy członek społeczności szkolnej, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole ma:
1) prawo do poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz własności osobistej
ze strony pozostałych członków,
2) obowiązek do poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej
pozostałych członków społeczności.
2. Każdy członek społeczności szkolnej, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także jego rodzice
(prawni opiekunowie), mogą złożyć skargę, stosując następujące uregulowania:
1) uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, a w
przypadku, kiedy skarga dotyczy wychowawcy – do przewodniczącego lub opiekuna
Samorządu Uczniowskiego;
2) nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w sprawach dotyczących uczniów zgłaszają swoje
zastrzeżenia do wychowawcy klasy;
3) wychowawca klasy lub opiekun Samorządu Uczniowskiego mogą poprosić o pomoc w
rozwiązaniu sytuacji konfliktowej pedagoga lub innego pracownika pedagogicznego szkoły;
4) jeżeli podjęte działania nie przyniosą rozstrzygnięcia konfliktu, wówczas każda ze stron może
zgłosić zastrzeżenia do Dyrektor Zespołu Edukacyjnego (zwanego dalej „dyrektorem szkoły”);
5) w innych sprawach wszelkie zastrzeżenia należy kierować do dyrektora szkoły;
6) dyrektor szkoły wszelkie kwestie sporne i konflikty, które wcześniej nie zostały rozwiązane,
rozstrzyga samodzielnie lub powołuje w danej sprawie zespół, jako organ doradczy, może
również upoważnić wicedyrektora ds. szkoły podstawowej do rozstrzygania sporów i
konfliktów;
7) decyzja dyrektora szkoły w sprawie jakiegokolwiek sporu czy konfliktu jest ostateczna.
§3
Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do:
1) Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz właściwej organizacji
imprez pozaszkolnych, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki.
2) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
3) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
4) Swobody wyrażania swoich myśli i przekonań jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
5) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru biblioteki, czytelni i świetlicy
szkolnej.
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6) Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce.
7) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach sportowych, itp.
zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami, zleceniami nauczycieli oraz za zgodą
rodziców (prawnych opiekunów).
8) Uzyskania informacji na temat programu nauczania oraz kryteriów oceny wiedzy
i umiejętności ze strony wszystkich uczących go nauczycieli.
9) Zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych
na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.
10) Brania pod uwagę przez nauczyciela fizycznych możliwości odrabiania zadania, np. z dnia
na dzień, z piątku na poniedziałek.
11) Przerw świątecznych i ferii bez zadań domowych za wyjątkiem przeczytania lektur.
12) Pełnego wykorzystywania przerw międzylekcyjnych.
13) Pomocy ze strony kolegów i nauczycieli w nadrabianiu materiału, jeśli zaległości w nauce
powstały z przyczyn od niego niezależnych.
14) Rozsądnego obciążania sprawdzianami wiadomości – zgodnie z opisem w Wewnątrzszkolym
Systemie Oceniania (WSO).
15) Pomocy specjalistycznej na terenie szkoły ze strony pedagoga, logopedy, pielęgniarki szkolnej
bądź innych specjalistów pracujących w szkole.
16) Poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych ocenach zgodnie z WSO.
17) Brania udziału w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniowskiej w postaci zarządu
samorządu uczniowskiego i rad klasowych.
§4
Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek:
1) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor szkoły i współtworzyć jej
autorytety,
2) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców, zachowywać
się zgodnie z zasadami kultury współżycia, chronić własne życie i zdrowie oraz życie i zdrowie
innych członków społeczności szkolnej,
3) uczyć się rzetelnie i systematycznie, starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe,
4) uczęszczać na wszystkie zajęcia objęte programem nauczania i nie opuszczać ich bez
uzasadnionej przyczyny,
5) punktualnie przychodzić na zajęcia, aktywnie w nich uczestniczyć, z uwagą śledzić tok lekcji,
nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom swoim zachowaniem, przestrzegać ustalonych przez
nauczycieli zasad i porządku
6) być przygotowanym do każdej lekcji z zakresu materiału, który jest podstawą do realizacji
tematu lekcji bieżącej,
7) uzupełniać braki wynikające z nieobecności,
8) usprawiedliwiać każdą nieobecność w terminie 7 dni od powrotu do szkoły przedstawiając
wychowawcy pisemne usprawiedliwienie od lekarza lub rodziców (prawnych opiekunów) z
podaniem przyczyny nieobecności (usprawiedliwienie może być również przesłane w formie
elektronicznej za pomocą e-dziennika z konta rodzica),
9) dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,
10) nie opuszczać terenu szkoły od momentu przyjścia do szkoły, do końca swoich ostatnich zajęć
lub odjazdu, a uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej do momentu odebrania przez osobę
uprawnioną,
11) przestrzegać całkowitego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków
lub inny środków psychoaktywnych na terenie szkoły, jak i poza nią,
12) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek, reagować na
wszelkie przejawy wandalizmu,
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13) naprawiać szkody powstałe z jego winy, za dokonanie zniszczeń uczeń – jego rodzic (prawny
opiekun) odpowiada materialnie,
14) przychodzić do szkoły w odpowiednim stroju,
15) zakładać obuwie zmienne, korzystając z sali gimnastycznej,
16) w pomieszczeniach szkolnych (klasy, korytarz, itp.) zdejmować odzież wierzchnią (kurtki,
czapki, itp.),
17) zachowywać się godnie i kulturalnie, dbać o piękno mowy ojczystej,
18) wyglądać schludnie i skromnie, dbać o higienę osobistą,
19) mieć strój galowy na uroczystości szkolne oraz egzaminy sprawdzające,
20) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) sprzeciwiać się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i wulgarności,
b) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
c) szanować cudzą własność i respektować jej nietykalność,
21) przestrzegać innych regulaminów obowiązujących w szkole.
2. Zabronione jest: farbowanie włosów, robienie makijażu, malowanie paznokci, zakładanie tipsów,
noszenie wyzywających strojów, kolczyków w nosie i innych częściach ciała za wyjątkiem małych
kolczyków przy uchu.
3. Uczeń nie może wchodzić i przebywać w pokoju nauczycielskim bez zgody nauczyciela.
§5
Zasady używania telefonów komórkowych i funkcjonowania monitoringu
1. Zasady regulujące używanie telefonów komórkowych przez uczniów:
1) rodzic (prawny opiekun) ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za posiadany i używany przez
dziecko telefon komórkowy – szkoła w żaden sposób nie odpowiada za zgubiony, skradziony,
zniszczony bądź uszkodzony telefon ucznia,
2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
(powinny być wyłączone i schowane w tornistrach lub szafkach),
3) pomiędzy zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być
używany wyłącznie za zgodą nauczyciela i tylko w sytuacjach wyjątkowych oraz w sposób
niezakłócający pracy szkoły,
4) nagrywanie dźwięku i obrazu telefonem komórkowym jest niedozwolone za wyjątkiem
upamiętnienia imprez czy uroczystości szkolnych i tylko za zgodą nauczyciela,
5) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje
zabranie telefonu i przekazanie do „depozytu” (aparat zostaje wyłączony i przekazany do
sekretariatu szkoły, gdzie odbiera go rodzic (prawny opiekun) ucznia – telefon złożony w
„depozycie” należy opisać imieniem i nazwiskiem ucznia, któremu został zabrany),
6) w przypadku, gdy uczeń nie odda telefonu do „depozytu”, należy powiadomić o tym
wychowawcę, a ten wzywa rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły.
2. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole:
1) system monitoringu wizyjnego stanowi integralny element zapewnienia całościowego i
optymalnego procesu nauki i wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,
2) budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt
monitorowany”,
3) system monitoringu CCTV został zgłoszony do właściwej miejscowo komendy policji,
4) zapisy z monitoringu przechowywane są automatycznie na dysku twardym systemu CCTV
z możliwością nagrania na inne nośniki danych,
5) zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zostać wykorzystane w celu:
a) ustalenia przebiegu zdarzeń i osób w nich uczestniczących,
b) identyfikacji osób przebywających na terenie szkoły,
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6) o udostępnieniu zapisu z kamer monitoringu każdorazowo decyduje dyrektor szkoły lub
upoważniony przez niego inny pracownik szkoły.
§6
Stroje obowiązujące w szkole
1. Strój galowy to:
1) biała koszula lub bluzka koszulowa,
2) czarne lub granatowe spodnie (nie dresy) bądź spódnica.
2. Strój codzienny to schludny, czysty ubiór, niewyzywający, bez przesadnych ozdób czy wulgarnych
bądź obrażających napisów lub symboli, łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne.
3. Na zajęciach wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej obowiązuje strój sportowy,
odpowiednio dostosowany do warunków atmosferycznych lub sali gimnastycznej. Zabrania się
noszenia w czasie tych zajęć jakiejkolwiek biżuterii (w tym kolczyków, łańcuszków, bransoletek)
lub innych przedmiotów mogących zagrażać życiu lub zdrowiu.
§7
Nagrody
1. Uczeń, zespół klasowy lub grapa uczniów mogą otrzymać nagrodę.
2. Nagroda może być przyznana za:
1) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami oraz przykładne zachowanie w klasach IIII dla uczniów wyróżniających się, a w klasach IV-VI od średniej oceny 4,75 i wyżej oraz
bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
2) wzorową frekwencję,
3) aktywną pracę w organizacjach szkolnych,
4) pomoc innym oraz innego rodzaju pożyteczne działania na rzecz szkoły lub środowiska
lokalnego,
5) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych,
6) inne szczególne osiągnięcia lub zachowania godne pochwały.
3. Nagroda może być przyznana w następującej formie:
1) pochwała udzielona na forum klasy lub szkoły,
2) uzyskanie dodatnich punktów zgodnie ze szkolnym systemem oceniania zachowania,
3) pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie wobec klasy, szkoły, rady pedagogicznej,
rodziców,
4) uzyskanie nagrody dla absolwentów klas VI w różnych kategoriach,
5) wręczenie listu pochwalnego dla rodziców podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,
6) uzyskanie nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego,
7) uzyskanie dyplomu wzorowego ucznia – dla uczniów klas IV-VI (średnia ocen 5,00 i wyżej
oraz wzorowe zachowanie).
4. O przyznanie nagrody dla ucznia mogą wnioskować:
1) dyrektor szkoły
2) wychowawca
3) członek Rady Pedagogicznej
4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
5) Rada Rodziców
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§8
Kary
1. Uczeń, zespół klasowy lub grapa uczniów mogą otrzymać karę.
2. Kara może być udzielona za:
1) nieprzestrzeganie regulaminu szkoły i innych dokumentów obowiązujących w szkole,
2) nieprzestrzeganie zarządzeń,
3) nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych,
4) nieprzestrzeganie przepisów prawa.
3. Kara może być udzielona w następującej formie:
1) wpis uwagi do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego,
2) wpis uwagi do dziennika,
3) przyznanie punktów ujemnych zgodnie ze szkolnym systemem oceniania zachowania,
4) upomnienie udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela bądź dyrektora szkoły
indywidualnie, albo na forum klasy lub szkoły,
5) zawieszenie prawa do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach
organizowanych przez szkołę, reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6) udzielenie nagany wychowawcy,
7) udzielenie nagany dyrektora szkoły,
8) wykonanie prac społecznych na rzecz szkoły,
9) całkowite zawieszenie w prawach ucznia,
10) karne przeniesienie do klasy równoległej w swojej szkole,
11) przeniesienie, za zgodą Lubuskiego Kuratora Oświaty, do innej placówki,
12) usunięciem ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
4. Kary mogą być stosowane pojedynczo lub równocześnie. Należy jednak stosować gradację kar od
najlżejszych do najcięższych, przy czym należy również uwzględniać rodzaj popełnionego przez
ucznia wykroczenia.
5. O zastosowanie kar dla ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt. 5) oraz pkt. od 7) do 12) włącznie
mogą wnioskować:
1) dyrektor szkoły
2) wychowawca
3) członek Rady Pedagogicznej
4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
5) Rada Rodziców
6. Kary nie wymienione w ust. 5 mogą być stosowane przez nauczycieli „z urzędu”, a wychowawca
informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zastosowanych karach przy najbliższej okazji, np.
podczas zebrań z rodzicami.
7. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 3 pkt. 5) informuje rodziców (prawnych opiekunów)
wychowawca bez zbędnej zwłoki, podając okres, na jaki została zastosowana kara. Jednocześnie
wychowawca odnotowuje w dzienniku datę przekazania tej informacji.
8. Udzielenie przez dyrektora szkoły nagany jest równoznaczne z całkowitym zawieszeniem w
prawach ucznia do końca semestru, w którym została udzielona nagana.
9. W przypadku zastosowania kar, o których mowa w ust. 3 pkt. od 7) do 12) włącznie, dyrektor
informuje rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o rodzaju zastosowanej kary (ewentualnie o
okresie, na jaki została zastosowana) wraz z uzasadnieniem.
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10. Od udzielonej kary przez nauczyciela bądź wychowawcę uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)
może odwołać się w trybie opisanym w § 2 ust. 2.
11. Od udzielonej kary przez dyrektora przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie za
pośrednictwem dyrektora szkoły do Lubuskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia.
12. W przypadku odwołania dyrektor szkoły może zmienić swoją decyzję, uchylając wcześniej
zastosowaną karę lub zmieniając ją na inną, bądź przekazuje odwołanie do Lubuskiego Kuratora
Oświaty w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
13. W szczególnych przypadkach nieprzestrzegania prawa szkoła może powiadomić policję lub
skierować sprawę do odpowiedniego sądu.
§9
Tradycja, obrzędowość i symbolika szkoły
1. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego na uroczystości szkolne.
2. Uczeń jest zobowiązany do zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet.
3. Uczeń ma obowiązek znać hymn państwowy i hymn Kornelowców, a także jest zobowiązany do
właściwego zachowania się podczas śpiewania hymnów oraz wobec sztandaru szkoły.
4. Każdy uczeń klasy pierwszej podczas galowej uroczystości składa ślubowanie pierwszoklasisty na
sztandar szkoły.
5. Każdy uczeń szkoły aktywnie uczestniczy w obchodach Dnia Patrona - Korneliada.
§ 10
Rodzice (prawni opiekunowie)
1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących
ich dziecka.
2. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do systematycznej kontroli postępów w nauce i
zachowaniu swojego dziecka. Sposób kontaktów ze szkołą i nauczycielami szczegółowo opisują
Procedury kontaktów rodziców z nauczycielami.
3. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) będzie unikał kontaktów ze szkołą i nauczycielami, to dyrektor
szkoły może powiadomić o tym fakcie odpowiedni wydział sądu.
4. Uczeń ma obowiązek przekazywać niezwłocznie rodzicom (prawnym opiekunom) wszelkie
informacje, do których został zobowiązany przez dyrektora szkoły, wychowawcę lub innego
nauczyciela.
5. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do podpisywania wszelkich pisemnych uwag i
adnotacji przekazywanych przez nauczycieli.
6. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 4 ust. 1 pkt. 8).
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§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,
wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem uczniowskim i radą rodziców, powinny być
rozpatrywane przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani ani w żaden inny sposób prześladowani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki ze
strony dyrektora szkoły.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna zwykłą większością
głosów na wniosek:
1) Dyrektora Zespołu Edukacyjnego
2) Członka Rady Pedagogicznej
3) Samorządu Uczniowskiego
4) Rady Rodziców
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2014r.
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