Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
z dnia 26 czerwca 2013 r.

REGULAMIN
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Siemianowicach Śląskich
Każdy członek społeczności szkolnej – uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzice uczniów –
jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole,
ma prawo do: poszanowania swej godności osobistej, swego dobrego imienia
oraz swej własności i zdrowia.
Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:

 poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
 przestrzegania zasad i norm społecznych w kontaktach z innymi ludźmi,
 dbania o dobro podległych sobie osób i o rzetelną oraz sprawiedliwą ocenę ich
zachowania i osiągnięć.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
UCZEŃ
Uczniowie mają prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu
w szkole,
- poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
- rozwijania zdolności i zainteresowań,
- udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych prowadzonych
na zasadach powszechnej dostępności,
- korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania prawa szkolnego,
- chronienia własnego życia i zdrowia,
- przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
- stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych
osób,
- dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Uczniowie mają prawo do:
- ustalania regulaminu samorządu uczniowskiego,
- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
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pomocy organizacyjnej i merytorycznej opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie
przestrzegania reguł demokracji.
Uczniowie mają obowiązek:
- traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły
osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
- respektowania ustaleń władz samorządu.
-

LEKCJA
Uczniowie mają prawo do:
- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści
lekcji,
- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
Uczniowie mają obowiązek:
- punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
- uzupełniania braków wynikających z absencji: uczeń nieobecny zobowiązany jest
do uzupełnienia zeszytu, zeszytu ćwiczeń i zaliczenia materiału przerabianego
w czasie jego nieobecności w formie wyznaczonej przez nauczyciela,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej sali, pomieszczeniu.
SALA LEKCYJNA
Uczniowie mają prawo do:
- udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
- kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę,
- korzystania z szafek w celu pozostawienia w szkole podręczników, przyborów
i innych pomocy dydaktycznych.
Uczniowie mają obowiązek:
- pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
- dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.
ODPOCZYNEK
Uczniowie mają prawo do:
- odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych,
- dni wolnych od zajęć lekcyjnych wynikających z organizacji roku szkolnego,
uwzględnionych w kalendarzu danego roku szkolnego.
Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
- zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
- przestrzegania ustalonych zasad podczas przerw (patrz: Inne ważne ustalenia).
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PRACE DOMOWE
Uczniowie mają prawo do:
- uzyskania od nauczycieli wskazówek jak wykonać zadanie domowe,
- uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości
umożliwiających wykonanie zadania.
Uczniowie mają obowiązek:
- starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
- kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały
zadane,
- przedstawiania rodzicom wykonanych prac domowych.
ZESZYT PRZEDMIOTOWY
Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.
Uczniowie mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami
nauczycieli.
FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE
PROCEDURY LEKCYJNE
1.
-

Wejście do klasy
uczniowie ustawiają się przed klasą parami lub wg instrukcji nauczyciela,
nauczyciel otwiera klasę i wchodzi do klasy,
do klasy wchodzą dziewczęta później chłopcy,
wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie,
uczniowie przygotowują się do lekcji,
nauczyciel sprawdza listę obecności,
uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się
i dopiero siada w ławce.

2. Zachowanie w czasie lekcji
- uczeń odpowiada z ławki, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy
itp.
- uczeń w czasie lekcji nie je, nie pije i nie żuje gumy,
- uczeń nie trzyma na ławce butelek, ciastek itp. niebędących pomocami do danej lekcji,
- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie
nauczyciela.
3. Zakończenie lekcji
- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
- klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni.
4. Zastępstwa
- w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest
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-

w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne,
jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcje,
na której będzie zastępstwo, uczniowie zobowiązani są przygotować się
do odpowiedniej lekcji.

5.
-

Szczególne zasady zachowania się obowiązują w:
sali komputerowej
sali gimnastycznej
bibliotece
świetlicy
stołówce
Zasady te określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pomieszczeniach.

6. Do żadnej z sal lekcyjnych uczniowie nie mogą wchodzić bez zgody nauczyciela.
7. Nauczyciel wychodzi ostatni z sali lekcyjnej i zamyka salę.
PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE
1. Nieobecności
- nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwia wychowawca klasy na prośbę rodzica
(opiekuna prawnego),
- rodzice w formie pisemnej wnoszą o usprawiedliwienie, podając przyczynę
nieobecności dziecka w szkole,
- nieobecności z nieuzasadnionych lub błahych przyczyn nie będą usprawiedliwione,
- w przypadku wątpliwości co do zasadności, przyczyny nieobecności, rodzice będą
wzywani przez wychowawcę do wyjaśnienia problemu,
- usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi w ciągu 7 dni po ustaniu
nieobecności; w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione,
- częste nieobecności ucznia w szkole będą traktowane jako uchylanie się od realizacji
obowiązku szkolnego ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi wynikającymi
z procedur szkolnych,
- usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym
dniu,
- ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych wychowawca klasy lub nauczyciel, który
prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel z którego lekcji
uczeń chce się zwolnić;
- rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwolnić dziecko z zajęć osobiście zgłaszając ten
fakt w/w osobom,
- ze względu na bezpieczeństwo uczeń nie może być zwolniony do domu na podstawie
pisemnej prośby rodzica,
- czasowe lub stałe zwolnienie z WF lub nauki pływania traktuje się jako zwolnienie
z ćwiczeń z obecnością ucznia w sali lub świetlicy szkolnej,
- o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,
- uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie
w świetlicy szkolnej.
2. Strój szkolny i wizerunek ucznia.
- uczniowie mają obowiązek dbania o czystość i schludny wygląd,
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-

-

-

-

w dni uroczyste uczniowie przychodzą w szkolnym stroju galowym – obowiązuje
biała lub jasnoniebieska koszula, marynarka lub ciemny sweter, spodnie lub spódnica
(te części stroju w kolorze granatowym lub czarnym),
w pozostałe dni uczniowie chodzą ubrani w mundurki szkolne, w skład których
wchodzą: niebieski T-shirt oraz niebieski polar z logo szkolnym,
uczniowie, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie zdążyli zakupić mundurka
(np. przeniesienie z innej szkoły w trakcie roku szkolnego), uczęszczają do szkoły
w jednokolorowych niebieskich T-shirtach lub bluzach (zbliżonych do koloru
mundurka),
w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane
paznokcie, piercing (kolczykowanie),
uczniowie przychodzą do szkoły uczesani: długie włosy powinny być spięte lub
zaplecione, długa grzywka zabezpieczona spinką lub opaską w taki sposób,
aby nie opadała na oczy,
zabroniona jest ekstrawagancka stylizacja włosów żelem, tapirowanie i wycinanie
wzorów,
dozwolona jest skromna biżuteria (np. małe kolczyki, jeden pierścionek, mała broszka
lub wisiorek),
nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokim obcasie, koturnie i obuwie
typu plażowego (np. „japonki”),
w czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń
reprezentuje szkołę, obowiązuje szkolny strój galowy,
podczas niektórych uroczystości szkolnych, na wniosek samorządu uczniowskiego,
dyrektor szkoły może zezwolić na organizację tzw. „dni bez mundurka”,
w ostatnim tygodniu roku szkolnego mundurek szkolny nie obowiązuje.

3. Savoir-vivre
- uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk
w kieszeniach,
- w stołówce uczeń je najładniej, jak umie i nie hałasuje,
- w szkole nie można nosić nakryć głowy,
- nie używa się wulgaryzmów,
- nie bije się z kolegami
- powyższe zasady obowiązują również po lekcjach,
- uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących
stanowić zagrożenia dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej oraz
zabawek (za wyjątkiem zabawek przynoszonych na polecenie nauczyciela),
- bez wiedzy nauczyciela nie zaprasza osób obcych do szkoły oraz na boisko.
4. Korzystanie z telefonów i urządzeń elektronicznych
- uczniowie nie mogą korzystać na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych służących do rejestrowania lub odtwarzania nagrań audio
i wideo,
- w wyjątkowych sytuacjach (np. znaczne oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania,
choroba przewlekła) po uzgodnieniu z wychowawcą klasy uczeń może być
w posiadaniu telefonu, musi jednak wyciszyć dźwięk na czas trwania zajęć
lekcyjnych, a telefon może być użyty jedynie w celu kontaktu z rodzicami
(opiekunami),
- dopuszcza się korzystanie z telefonów i ww. urządzeń podczas lekcji terenowych,
warsztatów itp. za zgodą wychowawcy lub organizatora zajęć,
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-

uczniowie mogę zabierać telefony, odtwarzacze muzyki i aparaty fotograficzne
na wycieczki na własną odpowiedzialność,
uczniowie korzystający z ww. urządzeń wbrew regulaminowi zobowiązani są
do oddania sprzętu w depozyt wychowawcy do czasu odbioru przez rodziców,
rodzice i uczniowie mają możliwość kontaktowania się za pośrednictwem telefonu
szkolnego.

DZIENNIK I OCENY
1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Nieprzygotowania
- uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji wg zasad ustalonych przez
nauczyciela przedmiotu; zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji,
- uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji.
3.
-

Oceny
uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
ma prawo znać wszystkie swoje oceny,
o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika.

Szczegółowe zasady sprawdzania, oceniania i klasyfikowania zawarte są
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (w tym w kartach informacyjnych
z poszczególnych przedmiotów).
NAGRODY I KARY

-

-

1. Nagrody
pochwała wychowawcy wobec uczniów całej klasy z wpisem do dziennika,
pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły z wpisem do dziennika,
list pochwalny do rodziców,
dyplom uznania wręczony wobec uczniów całej szkoły,
nagroda rzeczowa wręczona wobec uczniów całej szkoły,
wpis na stronie internetowej szkoły, do kroniki szkolnej,
stypendium za wybitne osiągnięcia w miarę możliwości finansowych.
2. Kary
nagana wychowawcy na forum klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego,
nagana dyrektora na forum klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego,
nagana dyrektora na forum szkoły z wpisem do dziennika lekcyjnego,
wykluczenie z udziału w imprezach klasowych i szkolnych organizowanych
poza zajęciami obowiązkowymi,
dyscyplinarne przeniesienie do klasy równoległej,
przeniesienie do innej szkoły.

a) Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest
zobowiązany do ich przeproszenia i ewentualnego zadośćuczynienia.
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b) Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły,
zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w
tej sprawie podejmuje dyrektor lub wychowawca.
c) W przypadkach drastycznego naruszenia zasad obowiązujących w szkole uczeń
pozostaje w szkole po zajęciach pod opieką nauczyciela, do chwili odbioru przez
rodziców (prawnych opiekunów).
d) Rodzice są informowani o zastosowanej wobec ucznia karze.
KONTAKTY Z RODZICAMI
- na początku każdego roku szkolnego ustala się harmonogram zebrań i konsultacji
z rodzicami,
- każda zmiana w harmonogramie zamieszczana jest na szkolnej stronie internetowej,
tablicy ogłoszeń oraz zapisywana w zeszytach uczniów do wiadomości rodziców,
- w nagłych sytuacjach wychowawcy kontaktują się z rodzicami telefonicznie,
lub wzywają pisemnie do stawiennictwa w szkole,
- rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami w innym terminie po wcześniejszym
jego uzgodnieniu,
- uczniowie mają obowiązek przekazywać rodzicom wszelkie informacje dotyczące
zachowania, ocen oraz organizacji pracy szkoły,
- informacje podyktowane do zeszytu ucznia lub zeszytu korespondencji powinny być
podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego,
- w szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.
INNE WAŻNE USTALENIA
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie
ucznia, łącznie z przerwami.
2. W czasie przerw, jeśli pozwala pogoda, uczniowie klas IV-VI przebywają na boisku
szkolnym z przodu budynku. W czasie niepogody spędzają przerwy na korytarzach, na
których znajdują się ich klasopracownie pod opieką nauczyciela dyżurującego.
3. Uczniowie klas I – III spędzają przerwy w klasach lub na boisku pod opieką
wychowawcy.
4. W trakcie przerw uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły i przebywać z tyłu
budynku szkolnego.
5. Uczniowie korzystający ze śniadań i obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną
udają się do niej wyznaczoną drogą z tyłu budynku. Pozostali uczniowie mają
obowiązek przebywania w tym czasie w miejscu określonym regulaminem (boisko
szkolne lub korytarz).
6. Uczniom wolno korzystać z toalety wyłącznie w czasie przerw, za wyjątkiem nagłych
sytuacji spowodowanych stanem zdrowia. W toalecie nie wolno spędzać przerw.
7. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiedzialni są dyżurujący
nauczyciele, którzy wspierani są przez dyżurujących uczniów.
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8. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od
zajęć jeśli znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora
upoważnionego przez dyrektora szkoły.
9. Rodzice lub inne osoby obce mogą wejść do budynku po uzasadnieniu wizyty
i wpisaniu się do Rejestru wejść i wyjść znajdującego się w portierni.
10. Pracownicy dyżurujący na portierni szkoły mają obowiązek rejestracji osób
odwiedzających szkołę (w tym rodziców, przedstawicieli firm, wydawnictw
edukacyjnych itp.)
11. Jeżeli dyrektor szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy
uczniów, uczniowie będą zobowiązani nadrobić stracone zajęcia w dniu ustawowo
wolnym od nauki, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12. Zasady uczestnictwa w wycieczkach i wyjściach organizowanych przez szkołę
zawarte są w osobnym regulaminie.
13. Nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu szkoły powoduje obniżenie oceny
zachowania.
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