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REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE 

 

1. Cele i zadania Szkoły Podstawowej zawarte są w Statucie Szkoły i Szkolnym Programie  

 Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Całokształt działalności Szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych 
 

 przez Kościół katolicki.
 

3. Regulamin Szkoły Podstawowej podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię Szkoły. 

a. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować Regulamin oraz 

podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych. 

b. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie 

organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych. 

c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, po uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

Organizacja szkoły 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.  

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są  

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

3. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych  

 przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych. 

4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min. 

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel  

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć.  

6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą  

 odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy. 
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7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze  

ustalonym przez dyrektora, działającego w porozumieniu z organem prowadzącym, 

stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych Szkoły.  

 

Świetlica szkolna dla uczniów klas I-VI 

 

1. W szkole organizowane są zajęcia świetlicowe w dniach, w których odbywają się zajęcia  

 dydaktyczne. 

2. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz sposób ustalenia osób upoważnionych do  

 odbioru dziecka określa regulamin świetlicy. 

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki  

wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz 

zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, kontaktów społecznych i in. 

 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych Szkoły ze szczególnym  

 uwzględnieniem: 

a) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijania zainteresowań uczniów,  

b) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i  

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,  

d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.  

 

§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

I. Uczeń 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

b) uczestnictwa w zajęciach, które organizuje Szkoła na odpowiednich poziomach kształcenia; 

c) poszanowania własnej godności, dobrego imienia i dyskrecji w sprawach osobistych; 

d) przedstawienia wychowawcy klasy, innym nauczycielom, Dyrekcji Szkoły oraz innym  

 pracownikom (pedagog, psycholog) swoich problemów oraz uzyskania od nich odpowiedzi, 

 wyjaśnień i pomocy; 

e) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce; 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  
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g) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania; 

h) odpoczynku w czasie przerwy i niezadawania prac domowych na czas przerw świątecznych,  

 ferii i wakacji; 

i) do przyznania w uzasadnionych przypadkach indywidualnego programu nauczania oraz do  

wystąpienia o możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie – decyzję w tej sprawie 

podejmuje Rada Pedagogiczna; 

j) pomocy ze strony nauczycieli w systematycznym uzupełnianiu materiału w przypadku gdy  

jego nieobecność w szkole jest długotrwała i spowodowana poważnymi wypadkami 

losowymi; 

k) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych; 

l) wpływania na życie Szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim; 

m)  korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z  

 uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez 

 podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) przestrzegania prawa szkolnego; 

b) godnego reprezentowania Szkoły; 

c) dbania o honor Szkoły, godnego jej reprezentowania oraz znajomości i szanowania jej  

 tradycji; 

d) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i  

 innych zajęciach szkolnych; 

e) przestrzegania ustalonych zasad porządkowych;  

f) starannego przygotowywania się do zajęć oraz uzupełniania braków wynikających z  

 nieobecności w szkole; 

g) włączania się w życie Szkoły, w tym w jej życie religijne; 

h) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych; 

i)  noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez Szkołę; 

j)  dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

k) uczestniczenia w organizowanych przez Szkołę rekolekcjach, mszach świętych oraz  

 imprezach i uroczystościach, których celem jest budowanie wspólnoty szkolnej;  

l) dbałości o kulturę języka; 

m) uczestniczenia w wyjazdach szkolnych; 

n) współdziałania z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z przynależności do zespołu,  

 samorządu klasowego lub szkolnego; 

o) kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły  
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 oraz uczniów – koleżanek i kolegów, opiekować się i pomagać najmłodszym; 

p) szanowania pracy innych uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły; 

q) wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

3. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:  

a) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole oraz poza  

 nią;  

b) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  

 procesem nauczania i wychowania, a które mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia; 

c) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których  

 ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego; 

d) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 

e) używania na terenie szkoły gier i urządzeń elektronicznych; 

f) fotografowania i filmowania oraz nagrywania głosu kogokolwiek wbrew jego woli lub bez  

 jego wiedzy; złamanie tego przepisu spowoduje obniżenie miesięcznej oceny zachowania 

 ucznia o jeden stopień; 

g) farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci; 

h) samowolnego opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć. 

4. Uczeń klas I-VIII i GMN może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w  

  obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy. 

 

II. Samorząd Uczniowski 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego; 

b) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów Samorządu; 

c) pomocy organizacyjnej i merytorycznej wychowawcy i opiekuna Samorządu, szczególnie  

w zakresie przestrzegania reguł demokracji. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) traktowania wyborów władz samorządowych z całą powagą, aby powierzone w nich  

funkcje wypełniały osoby odpowiedzialne i godne zaufania; 

b) respektowania uchwał władz Samorządu; 

c) odwoływania Samorządu lub jego członków, jeśli nie wypełniają właściwie swoich zadań. 

 

III. Lekcja 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji; 
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b) pomocy ze strony nauczycieli w przypadku pojawienia się trudności; 

c) znajomości swoich ocen. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) systematycznie i punktualnie przychodzić na zajęcia; 

b) brać udział w lekcjach; 

c) uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole. 

 

IV. Sala lekcyjna 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) przebywania w sali lekcyjnej w czasie trwania zajęć szkolnych; 

b) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku; 

b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe oraz naprawienia wyrządzonej przez 

siebie szkody; 

c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi każdego uszkodzenia sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych. 

 

§ 3 FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE 

I. Dziennik lekcyjny i oceny 

1. Dziennik: 

a) W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. 

b) Zasady korzystania z e-dziennika dla nauczycieli Szkoły Podstawowej określa Regulamin  

korzystania z e-dziennika. 

2. Oceny: 

a) Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania dotyczące każdego przedmiotu. 

b) Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia zawarte są w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 

II. Organizacja i zachowanie w czasie lekcji 

1. Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie przygotowują książki, zeszyty i niezbędne pomoce. 

2. Wszyscy stoją przy ławkach i witają nauczyciela. 

3. Pierwsza godzina lekcyjna rozpoczynana jest modlitwą. 

4. Uczeń, który wchodzi do klasy spóźniony, usprawiedliwia nauczycielowi swoje 

spóźnienie. 
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5. Uczeń odpowiada, siedząc lub stojąc, wezwany – podchodzi do tablicy, mapy itp. 

6. Uczeń nie żuje gumy oraz nie je i nie pije w czasie lekcji. 

7. Uczeń nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów nie będących pomocami lekcyjnymi. 

8. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali lekcyjnej  

przez ucznia. 

9. W czasie lekcji uczeń nie odwraca się do kolegów i nie rozmawia. 

10. W czasie lekcji uczeń nie wstaje z ławki i nie chodzi po klasie. 

11. W czasie lekcji uczniowie nie dokonują zakupów w sklepiku. 

12. W czasie zajęć dydaktycznych oraz przerw (od godz. 8.15 do końca ostatniej lekcji wg  

planu) telefony uczniów klas I-VIII oraz gimnazjum muszą być wyłączone i schowane do 

plecaków. Jeśli w tym czasie czyjś telefon zadzwoni lub będzie używany, zostaje on 

zdeponowany w sekretariacie. Uczeń będzie mógł go odebrać po zakończonych lekcjach. 

Jeśli taka sytuacja zdarzy się po raz trzeci, telefon będą mogli odebrać jedynie rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. 

 

III. Zastępstwa 

1.   W czasie zastępstw powinny odbywać się lekcje z przedmiotu, który jest w planie, lub inne  

zajęcia edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela lub Dyrektora. 

 

IV. Nieobecności 

1. Nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych, konkursach,  

wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem Szkoły na zewnątrz zaznacza się w 

dzienniku lekcyjnym jako usprawiedliwione zwolnienie z zajęć. 

2. Nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez rodziców lub opiekunów  

prawnych w przeciągu dwóch tygodni zajęć od momentu powrotu ucznia do Szkoły. 

3. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć przez wychowawcę klasy, nauczyciela, z którego 

lekcji uczeń chce się zwolnić, lub nauczyciela, który prowadził ostatnią lekcję przed 

wyjściem ucznia; zwolnienie następuje na pisemny wniosek rodziców. 

4. Zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o  

zwolnieniu „do domu”, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z 

obecnością na zajęciach. 

5. Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania. 

6. Uczeń wychodzący ze Szkoły przed zakończeniem zajęć zobowiązany jest przedstawić  

portierowi pisemną informację o zwolnieniu. 
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7. Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o każdym przypadku  

wagarów ucznia. 

V. Strój szkolny 

Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy. Celem jest: 

a) pomóc w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności; 

b) jednoczyć wspólnotę uczniów; 

c) uczyć solidarności, niezależnie od warunków materialnych; 

d) wyrażać szacunek wobec innych osób, wspólnot, tradycji. 

 

1. Uczeń powinien ubierać się do szkoły schludnie. 

2. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej ma obowiązek przez cały czas obecności w Szkole mieć  

na sobie mundurek – również na przerwach, w świetlicy oraz podczas wycieczek 

szkolnych (nie licząc zielonej szkoły i obozu naukowego gimnazjum). 

3. Mundurek szkolny składa się z: 

a) bluzki polo (z logo Szkoły) z krótkim rękawem, w kolorach: białym (galowy),  

granatowym, błękitnym lub czerwonym, 

b) granatowej bluzy (z logo Szkoły) z długim rękawem. 

4. Zarówno pod szkolną bluzkę polo, jak i pod bluzę zezwala się wkładać inną bluzkę lub  

koszulę, jednakże mundurek przez cały czas musi być wierzchnim ubraniem ucznia. 

5. Strój galowy ucznia klas I-VI to: 

a) biała koszulka polo z logo Szkoły, 

b) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica, 

c) dla chłopców – długie, granatowe lub czarne spodnie, 

d) ewentualnie w chłodne dni – granatowa bluza z logo Szkoły. 

6. Strój galowy uczniów klas VII-VIII oraz gimnazjum to: 

a) biała koszula wizytowa dla chłopców, 

b) biała bluzka koszulowa dla dziewcząt, 

c) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica, 

d) dla chłopców – długie, eleganckie granatowe lub czarne spodnie. 

6. Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych: 

a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

b) innych uroczystości ustalonych przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną lub  

wychowawcę. 

7. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy. 

8. Wywiązywanie się z powyższych zasad ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 
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VI. Kultura osobista 

1. Uczeń witając i żegnając się z pracownikami Szkoły, przyjmuje postawę stojącą i nie  

trzyma rąk w kieszeniach. 

2. Uczeń w jadalni zachowuje się kulturalnie i nie hałasuje. 

3. Uczeń nie nosi nakrycia głowy na terenie szkoły. 

4. Uczeń nie używa wulgaryzmów. 

5. Uczeń nie popycha i nie bije kolegów, a także nie wykonuje obraźliwych gestów. 

6. Uczeń nie ma prawa w żaden sposób obrażać innych osób. 

7. Uczeń nie zaśmieca korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie szkoły. 

 

VII. Bezpieczeństwo 

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w 

trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę.  Działania Szkoły w tym zakresie polegają na: 

a) zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP; 

b) zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas pobytu w szkole; 

c) zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek; 

d) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych 

przepisów; 

e) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych; 

f) uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im; 

g) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym Szkoły, zajęć 

przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej; 

h) propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, 

brutalności i agresji, również słownej; 

i) promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków; 

j) ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym; 

k) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych; 

l) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej; 

m) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań  

profilaktycznych. 

1. Uczeń nie biega po korytarzach, salach lekcyjnych i klatkach schodowych w sposób  

stanowiący zagrożenie dla innych. 

2. Uczeń spędza przerwę w sali lub na korytarzu przylegającym do niej; podczas przerw  
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międzylekcyjnych uczniowie mogą też przebywać na boisku szkolnym pod opieką 

nauczyciela dyżurującego, o ile pozwala na to pogoda. 

3. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów. 

4. Na terenie budynku szkolnego (w salach i  na korytarzu) obowiązuje zakaz gry w piłkę.  

5. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, na terenie szkoły (w tym na boisku szkolnym)  

obowiązuje zakaz korzystania z deskorolek, rolek, rowerów  itp.  

 

VIII. Nagrody i kary 

1.  Uczniowie szczególnie wyróżniający się swoją postawą, zachowaniem, osiągnięciami w  

 nauce, sporcie, wynikami w konkursach przedmiotowych i wszelkimi pracami na rzecz 

Szkoły i środowiska mogą zostać nagrodzeni:  

a) pochwałą ustną wychowawcy lub dyrektora Szkoły; 

b) pochwałą pisemną (do dzienniczka ucznia lub do dziennika, w formie dyplomu itp.); 

c) listem pochwalnym wręczonym uczniowi przez Dyrektora Szkoły w obecności rodziców; 

d) nagrodą książkową z okazji zakończenia roku szkolnego; 

2. Nagrody (w tym pochwały) mogą być przekazywane osobiście, przy klasie, na forum  

Szkoły, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego lub w obecności rodziców. 

Informacja o nich może zostać umieszczona na stronie internetowej Szkoły, w gazetce 

szkolnej oraz na tablicach informacyjnych. 

3. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają zasad współżycia obowiązujących w Szkole,  

stosowane są różnorodne działania wychowawcze, m.in. rozmowy z wychowawcą lub 

pedagogiem bądź psychologiem szkolnym; informowanie rodziców ustnie, telefonicznie 

lub na piśmie o niewłaściwym zachowaniu ucznia; zlecenie wykonania pracy na rzecz 

Szkoły; podjęcie działań mających na celu zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.  

4. Uczniowie, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub Statutu Szkoły, mogą  

ponosić następujące konsekwencje: 

a) uwaga wpisana do dzienniczka ucznia lub do dziennika, 

b) rozmowa z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, Dyrektorem Szkoły, 

c) po 2-3 uwagach – telefon do rodziców z informacją o zachowaniu ucznia,  

d) po 4-5 uwagach – rozmowa z rodzicem i uczniem, 

e) monitorowanie zachowania ucznia przez rodziców, nauczycieli, pedagoga i psychologa,  

np. poprzez wprowadzenie papierowego dzienniczka dla uczniów zachowujących się źle i 

niepracujących na lekcji; 

5. W sytuacji występowania bezpośredniej agresji fizycznej lub słownej, a także gdy 

dziecko uniemożliwia prowadzenie lekcji, rodzice są informowani o konieczności 
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wcześniejszego odebrania dziecka w danym dniu ze szkoły; w czasie oczekiwania na 

rodziców dziecko przebywa pod opieką osoby dorosłej. 

6. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy  

szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 

7.  Kary otrzymują uczniowie za: 

a) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;  

b) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;  

c) naruszanie nietykalności cielesnej; 

d) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych  

pracowników szkoły lub osób poza nią; 

e) propagowanie niepożądanych zachowań (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia,  

wagary); 

f) udowodnioną kradzież. 

8.  Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem 

winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-

dyscyplinującej. 

9. Nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

10. System kar obejmuje: 

a) upomnienie od wychowawcy lub nauczyciela;  

b) upomnienie od Dyrektora Szkoły w obecności rodziców;  

c) wręczenie uczniowi w obecności rodziców i Dyrektora Szkoły listu wychowawczego; 

d) udzielenie nagany przez Dyrektora Szkoły; 

e) obniżenie oceny z zachowania;  

f) pozbawienie możliwości uczestniczenia w wycieczkach szkolnych; 

g) zakaz reprezentowania Szkoły w zawodach lub konkursach; 

h) podpisanie kontraktu przez ucznia i rodziców; 

otrzymanie zakazu kontynuowania nauki na kolejno wyższych szczeblach edukacyjnych w 

szkołach Przymierza Rodzin. 

11.   Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do Dyrektora, który po  

zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem 

szkolnym, może uchylić wymierzoną karę.   

12.   Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i  

 rażącego naruszenia Statutu, Regulaminu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia. 

Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Mazowieckiego Kuratora 



 

11 

Oświaty za pośrednictwem Dyrektora w ciągu 14 dni o d daty otrzymania decyzji na 

piśmie. 

 

 IX. Inne ważne ustalenia 

1. Uczniowie nie mogą wchodzić bez pozwolenia do pokoju nauczycielskiego. 

2. W Szkole obowiązuje zakaz korzystania z gier elektronicznych (zainstalowanych w  

telefonach komórkowych i innych urządzeniach), jak również z takich gier 

komputerowych, które w jakikolwiek sposób godzą w system wartości promowany przez 

Szkołę. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste uczniów. 

4. Wejście do sali sportowej możliwe jest tylko w obuwiu sportowym i pod opieką  

nauczyciela. 

5. Rodzice, kontaktując się z nauczycielami, nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji. 

6. Rodzice zobowiązani są do współdziałania i wspierania Szkoły w jej funkcjach  

opiekuńczych i wychowawczych. 

7. Szkoła czynna jest od godz. 7.30 do godz. 17.00. 

8. Między godz. 7.30 a 8.00 wszyscy uczniowie obecni w szkole mają obowiązek przebywać  

w świetlicy zbiorczej pod opieką nauczyciela. 

9. Uczeń nieposiadający pisemnego pozwolenia na samodzielne opuszczanie szkoły może  

zostać odebrany jedynie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inną osobę pisemnie 

przez nich upoważnioną. 

10. Uczeń samodzielnie opuszczający szkołę ma obowiązek osobiście poinformować o tym  

nauczyciela, pod którego opieką się znajduje, a następnie od razu opuścić teren szkoły. 

11. Pozwolenie na samodzielne opuszczanie szkoły nie jest równoznaczne z pozwoleniem na  

samodzielny powrót z innego miejsca (np. podczas wycieczki); w tej sytuacji niezbędne 

jest oddzielne, pisemne upoważnienie ucznia przez rodziców. 

12. Uczniowie Szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku  

osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z 

nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów. 

 

§ 4 PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin Szkoły Podstawowej powinien być podany do wiadomości członkom  

społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na 

stronie internetowej Szkoły. 

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do uczniów  
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z oddziałów gimnazjalnych w okresie ich funkcjonowania. 

 

3. Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej. 

4. Regulamin Szkoły Podstawowej obowiązuje od 1 września 2017 roku. 

 


