REGULAMIN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH
Regulamin Szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia
przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych
wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.
Regulamin określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i
szacunek. Tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa i ponoszenia współodpowiedzialności za funkcjonowanie
szkoły, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków
umożliwiających pełną realizację postanowień Regulaminu.

I. Prawa i obowiązki ucznia
A. Uczeń
Uczniowie mają prawo do:
- zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
- prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia,
- poszanowania godności i dobrego imienia,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
- rozwijania zdolności i zainteresowań,
- respektowania przez pracowników szkoły Konwencji o Prawach Dziecka.
Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania prawa szkolnego,
- rzetelnie uczyć się i osiągać wyniki na miarę własnych możliwości,
- dbania o własne zdrowie i życie,
- kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
- poszanowania mienia szkoły,
- dbania o ład i porządek.
B. Samorząd Uczniowski
Uczniowie mają prawo do:
- uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
- pomocy organizacyjnej i merytorycznej od nauczycieli i opiekuna samorządu, - odwoływania władz
samorządu, które nie sprostałyby powierzonym obowiązkom.
Uczniowie mają obowiązek:
- poważnego traktowania wyborów do władz samorządu, aby funkcje w nich objęły osoby odpowiedzialne i
godne zaufania,
- respektowania uchwał samorządu.
C. Lekcja
Uczniowie mają prawo do:
- poznania celów i zadań lekcyjnych oraz zrozumiałego przekazu treści lekcji,
- pomocy ze strony nauczyciela w razie trudności.
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Uczniowie mają obowiązek:
- punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia (maksymalnie 10 minut przed nimi),
- właściwego przygotowania do lekcji (zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, przybory),
- aktywnego udziału w lekcjach,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uzupełniania braków wynikających z absencji (jeżeli absencja jest dłuższa niż 1 tydzień uczeń ma obowiązek
uzupełnić braki w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, jeśli nieobecność trwa do 3 dni uczeń przychodzi
na lekcje przygotowany).
C. Sala lekcyjna
Uczniowie mają prawo do:
- udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu po uzgodnieniu
z wychowawcą,
- kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
Uczniowie mają obowiązek:
- pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
- dbania o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszelkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
D. Odpoczynek, przerwy międzylekcyjne
Uczniowie maja prawo do:
- odpoczynku podczas przerw,
Uczniowie w czasie przerwy mają obowiązek:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny na korytarzach, w toaletach, w szatni oraz w czasie
korzystania z placu zabaw i obiektów sportowych,
- o ile pozwala pogoda (na wymienionych przerwach:11.20-11.30, 12.15-12.35, 13.20-13.35) przebywać na
terenie obiektów sportowych ( plac zabaw, boiska szkolne) pod opieką nauczycieli dyżurujących,
- przebywania na korytarzach przy salach, w których będą mieli aktualnie lekcje,
- zgłaszania nauczycielowi dyżurującemu o każdym wypadku oraz sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu
F. Prace domowe
Uczniowie maja prawo do:
- uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości,
- wyjaśnienia przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe.
Uczniowie mają obowiązek:
- starannie i sumiennie odrabiać prace domowe,
- kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
G. Zeszyt przedmiotowy
Uczniowie mają prawo do:
- ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.
Uczniowie mają obowiązek:
- starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami
nauczycieli.
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H. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa
Wewnątrzszkolne Ocenianie.
II. Reguły współżycia w szkole
A. Procedury lekcyjne
1. Wejście do klasy:
- uczniowie ustawiają się przed klasą parami ,
- klasę otwiera nauczyciel,
- do klasy wchodzą kolejno: nauczyciel, dziewczęta, później chłopcy,
- uczniowie stają przy ławkach, następuje powitanie,
- uczniowie przygotowują się do lekcji,
- nauczyciel sprawdza obecność,
- uczeń spóźniony, a usprawiedliwia się po wejściu do klasy.
2. Zachowanie w czasie lekcji:
- uczeń odpowiada siedząc w ławce, chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.,
- uczeń nie je, nie żuje gumy, nie chodzi po klasie,
- na ławce leżą przedmioty niezbędne do danej lekcji ,
- uczeń ma wyłączony telefon komórkowy,
- uczniowie przestrzegają zasad obowiązujących w czasie lekcji (lista zasad znajduje się w każdej sali
lekcyjnej).
3. Zakończenie lekcji:
- lekcja kończy się na wyraźny znak nauczyciela, a nie na sygnał dzwonka (w wyjątkowych sytuacjach
nauczyciel może przedłużyć lekcję),
- po zakończonych ostatnich lekcjach uczniowie pod opieką nauczyciela schodzą do szatni, ubierają się i
spokojnie udają się wprost do domu,
- klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, za co odpowiadają wszyscy uczniowie, a kontrolują
dyżurni.
4. Pracownie przedmiotowe oraz inne pomieszczenia szkoły
- szczegółowe zasady zachowania w pracowniach przedmiotowych, w sali gimnastycznej oraz innych
pomieszczeniach szkolnych określają odrębne regulaminy.
B. Procedury inne niż lekcyjne
1. Nieobecności:
- rodzice usprawiedliwiają nieobecności na bieżąc, najpóźniej w pierwszym dniu po powrocie ucznia do
szkoły, po tym terminie godziny będą nieusprawiedliwione,
- ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel; zwolnienie następuje na podstawie
pisemnej prośby rodziców / opiekunów prawnych, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela, po
uprzednim powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów
- zwolnienie ucznia z ostatniej lekcji (wychowanie fizyczne) musi zawierać wyraźne sformułowanie o
zwolnieniu do domu, w innym przypadku uczeń musi pozostać na lekcji,
- o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,
- uczniowie, którzy nie uczestniczą lekcji religii przebywają w tym czasie w czytelni, świetlicy szkolnej lub
w domu.
2. Strój szkolny:
- uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie,
- w dni uroczyste przychodzą ubrani odświętnie (strój biało-granatowy lub biało-czarny),
- niedozwolony jest makijaż, farbowane włosy, długie lub malowane paznokcie oraz umieszczania kolczyków
w różnych częściach ciała, itp.,
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- w okresie od jesieni do wiosny uczniowie zmieniają w szkole obuwie (od 1 X do 31 V),
- przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe niepozostawiające
śladów na parkiecie.
3. Savoir– vivre
Uczeń:
- kulturalnie wita i żegna się z pracownikami szkoły – stoi, nie trzyma rąk w kieszeniach,
zdejmuje nakrycie głowy,
- w stołówce szkolnej zachowuje się zgodnie z obowiązującymi normami i regulaminem
stołówki, - w szkole zdejmuje nakrycie głowy,
- dba o kulturę języka,
- przedkłada pokój ponad konflikt (nie stosuje agresji słownej i fizycznej),
- do szkoły przynosi tylko niezbędne przybory potrzebne na lekcje,
4. Telefon komórkowy i inne urządzenia multimedialne
- uczniowi nie wolno przynosić do szkoły żadnych urządzeń, z wyjątkiem telefonu, na który uzyskał
pisemną zgodę Dyrektora szkoły - w czasie lekcji telefon powinien być wyłączony,
- w czasie przerw uczeń korzysta z telefonu tylko w wyjątkowych sytuacjach ( nie wykonuje zdjęć, nie
nagrywa, nie słucha muzyki itp.)
- w przypadku korzystania z telefonu niezgodnie z regulaminem, zostanie on zabrany przez nauczyciela
i pozostawiony w sekretariacie do chwili odebrania go przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.
5. Uczeń poza szkołą (wyjścia)
W czasie przejścia ze szkoły do innego miejsca zajęć (kino, teatr, itp.) uczniowie stosują się do następujących
zasad:
- ustawiają się w pary,
- nauczyciel idzie jako pierwszy,
- uczniowie idą zwartą grupą,
- przy przejściu przez jezdnię zachowują szczególną ostrożność:
- nauczyciel wchodzi na jezdnię pierwszy, zatrzymując się na środku, przeprowadza grupę,
- uczniowie za przejściem czekają na nauczyciela, aby mógł przejść na czoło kolumny,
- nie wolno uczniom odłączać się od grupy.
III. Dziennik i oceny
1. Nieprzygotowania do lekcji:
- uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w półroczu, zgłoszenie nieprzygotowania
następuje na początku lekcji,
- uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji,
- zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi; decyzję dotyczącą pisania kartkówki podejmuje
nauczyciel.
3. Oceny:
- uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
- ma też prawo znać wszystkie swoje oceny,
- o ocenach informuje nauczyciel,
- na miesiąc przed zakończeniem półrocza uczeń ma prawo wiedzieć o zagrożeniu oceną niedostateczną z
przedmiotu.
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4. Sprawdziany
- uczniowie maja prawo do ograniczenia liczby sprawdzianów (1 sprawdzian w ciągu
dnia, 3 sprawdziany w ciągu tygodnia).
Przez sprawdzian należy rozumieć pisemną pracę obejmującą materiał z więcej niż 3 lekcji.
Zapowiedź sprawdzianów powinna nastąpić z tygodniowym wyprzedzeniem ( zapis w dzienniku
lekcyjnym). - uczniowie maja prawo do systematycznego sprawdzania wiadomości z 3 ostatnich lekcji
w formie ustnej lub pisemnej (kartkówka), w danym dniu nauki mogą być 3 kartkówki.
IV. Nagrody i kary
Nagrody:
- za osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy,
- za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na forum szkoły,
- szkoła może skierować pochwałę pisemną (wpis do zeszytu korespondencji, do zeszytu uwag, list
pochwalny do rodziców),
- uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.
- za szczególne osiągnięcia w nauce oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie uczeń otrzymuje świadectwo
z wyróżnieniem
Kary:
Za złe zachowanie ( niestosowanie się do niniejszego regulaminu):
- uczeń otrzymuje upomnienie ustne,
- uczeń otrzymuje naganę na forum klasy,
- uczeń dostaje uwagę wpisana do dziennika elektronicznego,
- telefonicznie informuje się rodzica/opiekuna prawnego o zachowaniu dziecka,
- wychowawca/nauczyciel zaprasza do szkoły rodziców/opiekunów prawnych i w ich obecności
przeprowadza analizę zachowania ucznia,
- wychowawca zaprasza rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia na spotkanie zespołu wychowawczego,
na którym analizuje się zachowanie ucznia oraz ustala zasady mające na celu poprawę zachowania ucznia,
- nauczyciel ma prawo pozostawić ucznia po lekcjach (po uprzednim powiadomieniu rodziców), zleca mu
wykonanie określonych zadań i sprawuje nad nim opiekę,
- uczeń może otrzymać zakaz udziału w imprezach klasowych i szkolnych oraz w zajęciach dodatkowych
rozwijających zainteresowania,
- uczeń może być czasowo pozbawiony prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz (zawody sportowe,
konkursy), - uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy.
Za szkody wyrządzone przez ucznia umyślnie , odpowiadają materialnie rodzice ( o ile to możliwe, uczeń
musi je sam usunąć). O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując
się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.
Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej oraz przeanalizowaniu sytuacji ucznia przez zespół wychowawczy w obecności
rodziców.
V. Inne ważne ustalenia
- w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły; czas zajęć lekcyjnych
trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia,
- uczniowie maja prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się
wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły,
- zasady korzystania z biblioteki, czytelni, świetlicy, stołówki, sali gimnastycznej, placu zabaw oraz obiektów
sportowych określają odrębne przepisy,
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- przed i po zajęciach uczniowie mogą korzystać ze szkolnych obiektów sportowych oraz placu zabaw pod
opieką rodziców/prawnych opiekunów,
- zasady postępowania w szczególnych wypadkach zawarte są w „ Procedurach szkolnych”.
Wszyscy przebywający na terenie szkoły winni dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób, powiadomić
niezwłocznie o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE LEKCJI
(lista znajduje się w każdej sali lekcyjnej)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WYKONUJĘ POLECENIA NAUCZYCIELA
ZACHOWUJĘ CISZĘ
PODNOSZĘ RĘKE, KIEDY CHCĘ ZABRAĆ GŁOS
UWAŻNIE SŁUCHAM, GDY MÓWI NAUCZYCIEL LUB KOLEGA
SZANUJĘ KAŻDEGO – NIE KRYTYKUJĘ I NIE WYŚMIEWAM
NIE STOSUJĘ AGRESJI, NIE UŻYWAM WULGARYZMÓW

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS PRZERWY
PRZERWA TO CZAS NA ODPOCZYNEK, POSIŁEK I KORZYSTANIE Z TOALETY

1. ZACHOWUJĘ SIĘ SPOKOJNIE - KRZYK I HAŁAS MĘCZY
I PRZESZKADZA W
ODPOCZYNKU
2. PORUSZAM SIĘ BEZPIECZNIE - BIEGANIE I PRZEPYCHANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO
WYPADKU
3. ODPOCZYWAM W ATMOSFERZE ŻYCZLIWOŚCI - SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH
4. WIEM DO CZEGO SŁUŻĄ TOALETY - ZAŁATWIAM SWOJE POTRZEBY ZACHOWUJĄC
ZASADY HIGIENY, POZOSTAWIAM PO SOBIE CZYSTOŚĆ
5. POWIADAMIAM NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO O PROBLEMACH, KONFLIKTACH,
SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU
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