Regulamin ZSP w Woli Kiełpińskiej

Niniejszy Regulamin opisuje przyjęte i wypracowane wspólnie
przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli zasady i normy
zachowania uczniów na terenie szkoły.

DEKLARACJA SZKOŁY

I.

DEKLARACJA SZKOŁY
1. Chcemy, by wszyscy uczniowie czuli się w naszej szkole bezpiecznie i wiedzieli
jak radzić sobie w codziennych sytuacjach.
2. Wdrażamy uczniów do odpowiedzialności za własne zachowanie.
3. Kształtujemy postawy prospołeczne.
4. Chcemy, aby nasi uczniowie umieli dostrzegać potrzeby innych.

II. Opracowane przez całą społeczność szkolną zasady i normy służą:
1) kształtowaniu postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi;
2) określeniu tego , co jest dopuszczalne, akceptowalne a co nie;
3) zapobieganiu dyskryminacji;
4) integracji społeczności szkolnej.

§1
Zasady regulujące zachowanie się uczniów
I. ZASADY OGÓLNE
Pamiętajmy, że na terenie szkoły zabronione są:
1. wszelkie działanie agresywne (bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, poniżanie, znęcanie
się, przezywanie, plotkowanie, niszczenie, cyberprzemoc):
2. podżeganie do agresji;
3. korzystanie z telefonów komórkowych w czasie zajęć bez gody nauczyciela;
4. korzystanie z innych urządzeń elektronicznych (typu: MP3, MP4 itp.);
5. korzystanie z niebezpiecznych przedmiotów:
6. używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
7. wnoszenie używek (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze);
8. niszczenie dekoracji, sanitariatów, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych itp. ;
9. siadanie na parapetach;
10. bieganie po korytarzach, trawnikach;
11. korzystania z sali gimnastycznej, boisk bez obecności nauczyciela.
Pamiętajmy, że na terenie szkoły staramy się:
1. zwracać się do siebie po imieniu;
2. być dla siebie mili i koleżeńscy, nie izolować uczniów nieśmiałych lub zalęknionych;
3. pomagać sobie w kłopotach i nauce;
4. konflikty rozwiązywać pokojowo, bez agresji;
5. nie chować cudzych rzeczy i nie brać ich bez pozwolenia;
6. być uczciwymi i prawdomównymi;
7. dbać o zdrowie własne i innych;
8. informować dorosłych o wszystkich sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
9. okazywać szacunek koleżankom, kolegom, nauczycielom i wszystkim pracownikom
szkoły;
10. używać zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję,
przepraszam;
11. dbać o porządek na terenie szkoły i wokół niej;
12. nie spóźniać się na lekcje;
13. ustawiać się przed salą lekcyjną po dzwonku;
14. przyjeżdżać do szkoły, zgodnie z planem zajęć i harmonogramem dowożenia;

15. zostawiać wierzchnie ubranie w szatni:
16. zmieniać obuwie na szkolne;
17. spędzać czas przed zajęciami w świetlicy szkolnej;
18. nie opuszczać szkoły podczas zajęć począwszy od ich rozpoczęcia do zakończenia;
19. przychodzić z całą klasą i nauczycielem na apele, akademie i uroczystości i zajmować
wyznaczone miejsce. Podczas trwania uroczystości pozostawać pod opieką nauczyciela.
Opuszczać zajmowane miejsce stosując się do wydanych przez prowadzącego uroczystość
poleceń pod opieka nauczyciela;
20. wykonywać drobne prace porządkowe, zwłaszcza jeśli polegają one na usuwaniu skutków
niewłaściwego zachowania, prace upiększające klasę, korytarze, szkołę lub jej otoczenie;
20. przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez
szkołę/organizacje tylko pod opieką osób upoważnionych.
II. ZASADY REGULUJACE ZACHOWANIE PRZED, W CZASIE I PO ZAJĘCIACH
Uczeń ma obowiązek.
1. Przygotowywania się do zajęć lekcyjnych poprzez :
1) ustawienie się w rzędach przed klasą; rząd dziewcząt, rząd chłopców;
2) spokojne wchodzenie do klasy po otwarciu drzwi przez nauczyciela z zachowaniem
zasady najpierw dziewczynki, potem chłopcy;
3) po wejściu do klasy, wszyscy uczniowie stają przy ławkach i następuje powitanie;
4) uczniowie przygotowują się do lekcji, wyjmują podręczniki i przybory szkolne;
a) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a
usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.
2. Odrabiania prac domowych pisemnych i ustnych.
3. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych/pozalekcyjnych obowiązkowych dla
wszystkich uczniów / grup uczniów.
4. Odpowiedniego zachowania podczas zajęć lekcyjnych/pozalekcyjnych, a w szczególności:
1) uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do
tablicy, mapy;
2) posiłki spożywa w czasie przerw;
3) trzyma na ławce rzeczy będące pomocami do danej lekcji, może posiadać maskotkę
na szczęście;
4) posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji;
5) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, a ponownie siadają na
polecenie nauczyciela.

5. Uczestniczenia w lekcji:
1) respektowania poleceń nauczyciela i aktywnego uczestnictwa w myśl zasady,
jeden mówi –reszta słucha ;
2) chcąc zabrać głos uczeń podnosi rękę lub sygnalizuje światłami;
6. Stosownego zachowania na koniec lekcji, a w szczególności:
1) niewychodzenie z klasy w czasie trwania zajęć, bez zgody nauczyciela;
2) niewstawanie z ławek, gdy zadzwoni dzwonek, lekcję kończy nauczyciel;
2) pozostawiania po sobie porządku; zebrania papierów, ustawienia równo ławek,
zsunięcia krzeseł, starcia tablicy.
7. Stosowania się do zarządzeń dyrektora, poleceń nauczycieli, wychowawców, a w
szczególności:
1) odczytywania informacji o zmianach w planie lekcji klasy / zastępstwie udostępnianych
uczniom na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie i stosowania się do nich;
2) przestrzegania ustalonego dla swojej klasy planu lekcji;
3) przyjeżdżania do szkoły zgodnie z planem i harmonogramem dowożenia i odwożenia;
4) oczekiwania na zajęcia i po zajęciach na odjazd autokaru w świetlicy szkolnej;
5) uczniowie klas I-III przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych o godz. 8:00, przebywają w
świetlicy szkolnej.
8. Odpowiedniego zachowania w czasie przerw międzylekcyjnych i przed zajęciami:
1) czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi, odprężeniu;
2) w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych i nie opuszczają
budynku szkoły;
3) uczniowie klas I-III przebywają w czasie przerw w wyznaczonej dla nich części
korytarza;
4) uczniowie mogą spędzać przerwy na podwórku szkolnym, przed wejściem do budynku
szkoły tylko w obecności nauczyciela dyżurującego, jeśli są sprzyjające warunki;
5) uczniom nie wolno przebywać na terenie poza ogrodzeniem szkolnym;
6) uczniowie w czasie przerw nie powinni:
a) brać udziału w niebezpiecznych zabawach,
b) hałasować ( krzyki, piski, gwizdy),
c) biegać po korytarzach i schodach,
d) chować się i przebywać bez potrzeby w WC,
e) inicjować bójek, podżegać do konfliktów robić złośliwych żartów, przezywać,
popychać, podkładać nogi kolegom, ślizgać się, ciągnąć kolegów, podnosić się
wzajemnie, zabierania i chowania plecaków itp..

III. INNE USTALENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA
1. Samorząd Uczniowski może organizować w czasie przerw dyżury uczniowskie.
2. Szatnie uczniowskie są zamykane w czasie lekcji i otwierane po zakończeniu lekcji.
3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności, zgodnie z zasadami:
1) rodzice piszą usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym, ostemplowanym
pieczęcią szkoły opatrzonym podpisem rodziców i wychowawcy oraz zawierającym
pełne dane ucznia (data urodzenia, pesel, kasa chorych, adres zamieszkania i
zameldowania oraz telefon domowy i telefony kontaktowe do rodziców / jeśli
opiekunowie wyrażają zgodę);
2) usprawiedliwienie uczeń okazuje w pierwszym dniu ustania nieobecności lub na
pierwszej godzinie wychowawczej. W przeciwnym przypadku nieobecności nie będą
usprawiedliwione;
3) usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najpóźniej w
następnym dniu.
4. Uczeń ma obowiązek noszenia w szkole stroju szkolnego.
1) Strój galowy ucznia :
a) strój galowy dla uczennic to elegancka spódnica lub sukienka, długość kilka centymetrów
nad kolana, spodnie o klasycznej linii w kolorach czarny/granatowy, biała bluzka lub koszula
bez głębokich dekoltów,
b) strój galowy dla uczniów – ciemne spodnie ( najlepiej czarne lub granatowe) w klasycznym
kroju, biała koszula lub garnitur.
2) Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego, egzaminów, świąt państwowych oraz innych ustalonych przez wychowawcę/dyrektora.
3) Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz, o ile
organizator nie ustali inaczej .
4). Strój codzienny ucznia:
a) strój codzienny uczennic to spódnica, sukienka, długość kilka centymetrów nad kolana w
dowolnej kolorystyce, spodnie o klasycznym kroju np. dżinsy, rybaczki, bluzka, koszula, bluza, sweter
bez głębokich dekoltów, przynajmniej do bioder, zasłaniające ciało, tzn. brzuch, plecy, uda, biust;
b) strój codzienny ucznia to spodnie o klasycznym lub sportowym kroju długie lub tzw. rybaczki,
sweter, bluza, koszulka, koszula.

5)Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i kompletny, a wygląd
zadbany i czysty;
6) W doborze stroju, fryzury, biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, ze szkoła jest miejscem
nauki;
5. Na lekcjach wychowania fizycznego i zawodach sportowych obowiązuje ucznia strój sportowy,
ustalony przez nauczycieli przedmiotu.
6. W szkole obowiązuje uczniów zamienne obuwie na płaskim obcasie, typu halówki, trampki,
baleriny, tenisówki;
7. Obuwie noszone w szkole powinno być bezpieczne;
8. Uczniom nie wolno wychodzić ze szkoły w obuwiu w którym chodzą po szkole.
9. Biżuteria noszona przez uczniów powinna być skromna, niewielkich rozmiarów, wszelkie elementy
dekoracyjne powinny mieć dyskretny, delikatny charakter.
10. Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się noszenia biżuterii na lekcjach wychowania fizycznego.
11. Noszony ubiór uczennic i uczniów nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, z
nazwami

używek,

prowokacyjnych

i

obraźliwych,

wywołujących

agresję,

z

elementami

faszystowskimi lub totalitarnymi, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami.
12. Zabrania się noszenia nakryć głowy – chustek, czapek, kapturów, itp. na terenie szkoły.
13. Fryzura ucznia powinna być naturalna, schludna, włosy czyste, starannie uczesane, w naturalnym
odcieniu.
14. Paznokcie powinny być zadbane, czyste najlepiej krótkie, mogą być pomalowane bezbarwną
emalią.
15. W trakcie zabaw szkolnych typu: dyskoteki, andrzejki, zabawa choinkowa, karnawałowa
dopuszcza się delikatny makijaż.

16. Przestrzegania zasad kultury w kontaktach z innymi ludźmi, a w szczególności:
1) stosowania form grzecznościowych;
2) witania i żegnania się z pracownikami szkoły, z zachowaniem postawy stojącej i nie
trzymanie rąk w kieszeniach;
3) kulturalnego spożywania posiłków, odnoszenia naczyń;
4) nie hałasowania, przekrzykiwania;
5) używania poprawnej polszczyzny;

17. Korzystania z telefonów komórkowych i in. urządzeń z zachowaniem zasad:
1) Uczeń za zgodą rodziców może posiadać w szkole telefon komórkowy lub inne urządzenie
elektroniczne, ale używanie ich jest dopuszczalne tylko w określonych warunkach:
a) podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany,
b) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów w trakcie zajęć edukacyjnych bez wyraźnej
zgody nauczyciela,
c) telefon może służyć do porozumiewania się jedynie podczas przerw;
2) telefonu lub innego urządzenia elektronicznego bez zgody nauczyciela nie wolno używać do
fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku.
3) Korzystanie z telefonu i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły jest dopuszczane pod
warunkiem nienaruszania innych przepisów prawa w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr
osobistych i praw autorskich.

§2
Odpowiedzialność uczniów, kary za niestosowanie się do zapisów Regulaminu
1. W przypadku notorycznego naruszenia zasad ubioru przez ucznia( wielokrotne notatki w
dzienniczku do korespondencji, e-dzienniku), wychowawca klasy obniża ocenę z zachowania
o jeden stopień.
2. W przypadku niezastosowania do zasad i korzystania z telefonu w czasie zajęć bez zgody
nauczyciela, uczeń proszony jest o wyłączenie telefonu i odłożenie na biurko nauczyciela.
3. W przypadku, gdy uczeń odmawia wykonania polecenia nauczyciela, o którym mowa w ust. 2,
nauczyciel zawiadamia wychowawcę klasy/ dyrektora szkoły .
4. Wychowawca klasy zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować rodziców /
prawnych opiekunów ucznia.
5. Uczeń, który trzeci raz z rzędu w danym semestrze bez zgody nauczyciela używa telefonu na lekcji
otrzymuje zakaz przynoszenia urządzenia do szkoły do końca danego roku szkolnego.
6. Za nieprzestrzeganie pozostałych zapisów uczeń otrzymuje kary zgodnie ze statutem.

§3
Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. bezpłatnej nauki:
1) Uczniowie uczęszczają do szkoły zgodnie z wyznaczonymi obwodami szkolnymi, spoza
obwodu przyjmowani są wówczas, gdy są wolne miejsca,
2) Nauka w szkole jest bezpłatna.
2. informacji:
1) O prawach i uprawnieniach warunkujących korzystanie z praw oraz procedurach
dochodzenia swoich praw;
a) Uczniowie zapoznawani są przez wychowawcę z prawami poprzez znajomość
Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego,
b) Rodzice ucznia na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym zapoznawani są przez
wychowawcę z dokumentami szkolnymi: Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły,
Programem Wychowawczo- Profilaktycznym.
2) Do znajomości programu nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad oceniania, jawności
ocen;
a) Nauczyciele przedmiotów zapoznają uczniów i rodziców z programem nauczania z
poszczególnych przedmiotów oraz z wymaganiami na poszczególne oceny,
b) Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym rodzice zapoznawani są z programem
wychowawcy klasy,
c) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy zapoznają uczniów z
zasadami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.
d) Uczniowie mają prawo poznać swoje oceny otrzymywane w czasie nauki.
3) O różnych źródłach wiedzy i z różnych źródeł wiedzy, z wyjątkiem koniecznych
ograniczeń np. ze względu na wiek;
a) Uczeń ma prawo korzystać z różnych źródeł wiedzy,
b) Uczeń ma prawo do informacji o dodatkowych źródłach, z których może czerpać
wiedzę.
4) O decyzjach podejmowanych w jego sprawie;
a) Uczeń ma prawo do informacji o decyzjach, które podejmowane są w jego sprawie.
3. wolności/swobody wypowiedzi:
1) Zgodnie z własnym światopoglądem;
2) W wyrażaniu opinii na temat spraw związanych z życiem klasy, szkoły, samorządu
szkolnego;
3) Ma prawo do przedstawiania stanowiska we własnej sprawie oraz do wypowiadania opinii
na dany temat (np. w sytuacji konfliktu);
a) W przypadku zaistniałego konfliktu w relacjach uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel,
ma prawo do przedstawiania własnego stanowiska.
4. wolności myśli, sumienia, wyznania:
1) Uczeń ma prawo do uzewnętrzniania lub nieuzewnętrzniania swoich przekonań
religijnych i światopoglądowych;
2) Do równego traktowania niezależnie od swojej religii i światopoglądu.

5. wolności od poniżającego traktowania/karania:
1) Do nietykalności fizycznej;
a) Nie wolno stosować wobec niego jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej,
2) Do poszanowania godności;
a) Uczeń ma prawo do ochrony przed: obrażaniem, poniżaniem, wyśmiewaniem,
stosowaniem presji psychicznej.
b) W przypadku zaistnienia, którejś z w/w sytuacji uczeń ma prawo zgłosić zdarzenie
wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu, dyrekcji szkoły, rodzicom.
6. zwolnienia z zajęć, z zachowaniem zasad:
1) ucznia z zajęć może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu;
2) zwolnienie ucznia następuje na podstawie prośby rodziców, decyzji pielęgniarki szkolnej
lub własnej decyzji (w przypadku złego samopoczucia) po uprzednim telefonicznym
powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów;
3) zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf musi zawierać wyraźną klauzulę o
zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z
obecnością w sali;
4) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, w przypadku, gdy jest to ich pierwsza
lub ostania lekcja są zwalniani do domu, w każdym innym przypadku przebywają w świetlicy
szkolnej.
7. do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się
wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły.
§4
Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrodę i wyróżnienie otrzymuje uczeń za:
1) reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach sportowych, festynach;
2) aktywny udział w życiu szkoły, klasy;
3) prace na rzecz szkoły i klasy;
4) udział w szkolnych akcjach( pomoc potrzebującym, wolontariat, zbiórki);
5) pomoc koleżeńską;
6) pomaganie wychowawcy i innym.
2. Rodzaje nagród :
1) pochwała na forum klasy;
2) pochwała na forum szkoły;
3)

dyplom;

4) nagroda rzeczowa;
5) list Pochwalny skierowany do rodziców;

6) podwyższenie oceny zachowania; decyzję w tej sprawie uchwałą podejmuje rada
pedagogiczna

§5
Inne ważne postanowienia

1. Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursach/zawodach sportowych w danym dniu po
powrocie do szkoły korzystają z następujących przywilejów:
1) uczestniczą w kolejnych zajęciach, ale nie są odpytywani, nie sprawdza się im pracy
domowej, chyba że sami wyrażają taką wolę;
2) nie wymaga się od nich przygotowania do zajęć;
3) na swoją prośbę, w wyjątkowych przypadkach wynikających z nadmiernego zmęczenia
mogą być zwolnieni z dalszych zajęć i odjechać do domu;
4) w przypadku powstania braków w wiedzy/umiejętnościach w ich uzupełnieniu
korzystają z pomocy nauczycieli.
2. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi na początku
lekcji po sprawdzeniu listy obecności, jednak nie więcej niż 2 razy w ciągu semestru.
3. Uczniowie zapoznawani są z przynależnymi obowiązkami przez nauczycieli,
wychowawców, pedagoga szkolnego, Samorząd Uczniowski.
4. Za zniszczenie lub zgubienie urządzenia elektronicznego szkoła nie ponosi odpowiedzialności .
5. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice.

