Regulamin
Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
1. Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów
i godności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany ze względu
na pochodzenie, rasę, narodowość, wyznanie, wyznawane poglądy, wygląd lub stan zdrowia.
2. Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile nie obraża to uczuć
innych osób, nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
3. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez:
1) uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez szkołę, np. obozach,
wycieczkach, kołach zainteresowań (niektóre zajęcia wymagają odrębnego postępowania
kwalifikacyjnego),
2) organizowanie na terenie szkoły innych form działalności pod warunkiem uzyskania na to
zgody dyrekcji szkoły.
4. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach szkolnych, które rozpoczynają się i kończą
punktualnie.
5. Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy,
pedagoga, psychologa lub dyrektora szkoły.
6. Uczeń ma prawo do jawnej oceny swojej wiedzy i jawnych kryteriów oceniania. Oceny są
wystawiane według Oceniania wewnątrzszkolnego (OW).
7. Na ferie (wielkanocne, bożonarodzeniowe i przerwę śródroczną) nie są zadawane prace domowe.
8. Terminy prac klasowych podawane są przez nauczycieli do wiadomości uczniów z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem i muszą być wpisane do dziennika.
9. W ciągu jednego tygodnia nie powinny odbywać się więcej niż trzy prace klasowe i nie więcej
niż jedna dziennie. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z klasą, liczba prac klasowych
w tygodniu może się zwiększyć. Jeżeli praca klasowa nie mogła odbyć się w planowanym
terminie, wyznaczenie nowego może odbyć się z naruszeniem tej normy. Termin i formę
zaliczenia zaległej pracy klasowej ustala nauczyciel przedmiotu.
10. Temat pracy klasowej i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle określony. Nauczyciel ma
obowiązek oddania i omówienia ocenionych prac w możliwie najkrótszym terminie,
nieprzekraczającym dwóch tygodni, chyba że zachodzą okoliczności losowe, które to
uniemożliwiają (np. choroba, wyjazd służbowy).
11. Niezapowiedziane mogą być tylko kartkówki obejmujące ostatnie trzy lekcje. Kartkówki mogą się
odbywać na każdej lekcji.
12. Uczeń ma prawo zwrócić się przed lekcją do nauczyciela o usprawiedliwienie nieprzygotowania
do lekcji. Każde usprawiedliwienie będzie rozpatrywane indywidualnie.
13. Uczeń ma prawo do poprawiania ocen, zgodnie z PZO danego nauczyciela, w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela.
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14. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo ubiegać się o przyznanie indywidualnego
programu nauczania oraz o ukończenie szkoły w skróconym czasie. Decyzję w tej sprawie
podejmuje rada pedagogiczna.
15. Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczycieli w systematycznym uzupełnianiu materiału
w przypadku, gdy jego nieobecność w szkole jest długotrwała i spowodowana poważnymi
wypadkami losowymi (np. choroba).
2. Obowiązki ucznia
1. Podstawowe powinności ucznia to:
1) nauka,
2) rzetelne odrabianie prac domowych i wykonywanie powierzonych zadań, aktywność w czasie
lekcji, niezakłócanie toku lekcji,
3) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe,
4) uczestniczenie w wyjazdach szkolnych,
5) uczestniczenie w rekolekcjach, mszach świętych oraz innych zdarzeniach, których celem jest
budowanie wspólnoty szkolnej,
6) poszanowanie pracy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
2. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych przez władze szkoły, nauczycieli
i pracowników szkoły.
3. Uczeń ma obowiązek postępować uczciwie i godnie, okazywać szacunek innym osobom,
przejawiać tolerancję dla innych poglądów.
4. Uczeń ma obowiązek zawsze godnie reprezentować Szkołę.
5. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia z ludźmi, w tym kultury słowa.
Uczeń nie może w jakiejkolwiek formie głosić poglądów nawołujących do nienawiści
i nietolerancji lub takich, które naruszają godność innych osób.
6. Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd szkoły i jej otoczenia, troszczyć się o należyty stan
pomieszczeń szkolnych i wyposażenia szkoły, naprawić szkody przez siebie wyrządzone.
7. Uczeń musi przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły przepisów bezpieczeństwa. Zasady te
omawiają z uczniami wychowawcy oraz osoby prowadzące zajęcia.
8. W trakcie zajęć szkolnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły
bez opieki pedagogicznej.
9. Uczeń powinien szanować własne zdrowie oraz zdrowie rówieśników, nauczycieli i innych
pracowników szkoły. W szczególności obowiązuje go zakaz przychodzenia do szkoły, jeśli takie
jest zalecenie lekarza.
10. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, zażywania i rozprowadzania alkoholu,
tytoniu i innych środków odurzających.
11. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia przedmiotów mogących spowodować zagrożenie
dla zdrowia i życia innych (np. noża, zapalniczek).
12. Uczniów obowiązuje zakaz jedzenia i picia oraz żucia gumy podczas zajęć szkolnych i podczas
mszy świętej.
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13. Uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, gier elektronicznych i urządzeń
multimedialnych w czasie lekcji i zajęć organizowanych przez szkołę, chyba że nauczyciel
zadecyduje inaczej. Niedopuszczalne jest nagrywanie i fotografowanie kogokolwiek bez jego
wiedzy i zgody oraz zamieszczanie pozyskanych w ten sposób materiałów w Internecie.
14. Nauczyciel może odebrać telefon, jeżeli uczeń używa go niezgodnie z obowiązującymi zasadami.
Telefon jest wówczas zdeponowany w sekretariacie i po lekcjach może go odebrać uczeń lub jego
rodzice.
15. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.
16. Na co dzień uczniowie powinni wyglądać schludnie i skromnie. Odzież nie powinna mieć
niestosownych napisów czy rysunków, nie powinna też nadmiernie odsłaniać ciała. Makijaż,
malowanie paznokci, farbowanie włosów, ekstrawaganckie fryzury, tatuaże, kolczyki w nosie,
wargach itp. – są niestosowne.
17. Na uroczystości szkolne i egzaminy uczniowie mają obowiązek przychodzić w stroju galowym
(biała koszula, ciemne spodnie, spódnica).
18. Podczas wyjść do teatrów i muzeów, a także podczas mszy świętej, uczeń powinien wyglądać
elegancko.
3. Nagrody i kary
1. Uczniowie szczególnie wyróżniający się osiągnięciami w nauce, sporcie, wynikami w olimpiadach,
konkursach przedmiotowych i wszelkich pracach na rzecz szkoły i środowiska oraz pracujący jako
wolontariusze mogą zostać nagrodzeni:
1) pochwałą ustną, np. na apelu szkolnym,
2) pochwałą pisemną, np. w formie dyplomu,
3) nagrodą rzeczową, np. książką, kartą na zakup książek i płyt, sprzętem sportowym,
4) wyróżnieniem na apelu, kończącym rok szkolny,
5) wyróżnieniem w czasie uroczystości szkolnej przez Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
2. Z wnioskiem o nagrodę dla uczniów może wystąpić do rady pedagogicznej nauczyciel, dyrektor
szkoły, wychowawca klasy, rada szkoły, zespół uczniowski (np. samorząd klasowy, drużyna
harcerska itp.).
3. Uczniowie, którzy nie przestrzegają Regulaminu szkoły mogą zostać ukarani:
1) upomnieniem ustnym (uwaga od nauczyciela z notatką w dzienniku, w klasach 4-8 z punktami
ujemnymi z zachowania),
2) upomnieniem pisemnym od wychowawców (z wpisaniem do dziennika i powiadomieniem
rady pedagogicznej),
3) naganą pisemną od wychowawców (z wpisaniem do dziennika i powiadomieniem rady
pedagogicznej),
4) naganą pisemną od dyrektora szkoły,
5) skreśleniem z listy uczniów.
4. Kary opisane w punkcie 3.2, 3.3, 3.4 skutkują także czasowym wykluczeniem ucznia z imprez
klasowych i szkolnych oraz zakazem reprezentowania szkoły w zawodach sportowych.
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5. Uczeń, który otrzymał pisemną naganę od wychowawców, podpisuje w obecności dyrektora
szkoły, rodziców i wychowawców kontrakt – pisemne zobowiązanie do poprawy zachowania.
6. Jeżeli w trakcie trwania kontraktu uczeń nie będzie przestrzegał zasad określonych w tym
dokumencie lub dopuści się kolejnych wykroczeń przeciwko Regulaminowi szkoły – otrzyma
naganę dyrektora szkoły, dołączoną do arkusza ocen.
7. Jeżeli uczeń otrzymał drugą naganę dyrektora szkoły, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę
o skreśleniu go z listy uczniów szkoły (na wniosek dyrektora lub członka rady pedagogicznej).
8. Uczeń może zostać ukarany naganą dyrektora lub skreśleniem z listy uczniów także w przypadku
jednorazowego rażącego naruszenia zasad obowiązujących w szkole. Za rażące naruszenie zasad
uważa się między innymi:
1) spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz nakłanianie innych do tych
czynów,
2) naruszenie czyjejś nietykalności cielesnej, np. pobicie,
3) stosowanie przemocy psychicznej, np. zastraszanie, grożenie, ośmieszanie,
4) obrażanie godności czy też poniżanie innych osób, w tym – w mediach społecznościowych lub
za pomocą komunikatorów itp.,
5) celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby,
6) kradzież.
9. Kara skreślenia z listy uczniów może być wymierzona, gdy zawiodły inne środki wychowawcze lub
gdy okoliczności czynu nie pozwalają na pozytywne rokowania.
10. Karę skreślenia z listy uczniów wymierza dyrektor, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
Wniosek o skreślenie z listy uczniów może zostać postawiony przez nauczyciela, wychowawcę
klasy lub dyrektora.
11. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu nagany przez dyrektora szkoły lub skreśleniu ucznia z listy –
uczniowi przysługuje prawo do złożenia wyczerpujących wyjaśnień.
12. Samorząd uczniowski może wyrazić w formie ustnej lub pisemnej opinię o uczniu zagrożonym
karą nagany dyrektora lub skreśleniem z listy uczniów.
4. Inne
1. Rodzice są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez ich dziecko
w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę.
2. Rodzice ucznia mają obowiązek przedstawić wychowawcy klasy usprawiedliwienie opuszczonych
godzin lekcyjnych w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły. Nieobecności
na pojedynczych godzinach muszą być usprawiedliwione tego samego dnia, kiedy nastąpiły.
Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia wpływają na obniżenie oceny z zachowania.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do uczniów z oddziałów gimnazjalnych
w okresie ich funkcjonowania.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 roku na podstawie Uchwały rady
pedagogicznej z dnia 11 września 2019 roku w głosowaniu internetowym.
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