Regulamin uczniowski
Niepublicznej Szkoły Podstawej Sióstr Salezjanek
im. Jana Pawła II we Wrocławiu
WSTĘP
1
1. Wspólnotę szkolną tworzą nauczyciele, pracownicy administracyjni, uczniowie oraz
ich rodzice. Wszyscy są w równym stopniu współodpowiedzialni za kształt, klimat
wychowawczy i funkcjonowanie szkoły.
2. Każdy członek wspólnoty szkolnej zgadza się na poniesienie konsekwencji swoich
zachowań niezgodnych z prawami szkoły. Konsekwencje te są wyznaczone przez
społeczność szkoły i ujęte w niniejszym regulaminie.
3. Regulamin obowiązuje na terenie szkoły rozumianej jako wszelkie miejsca, w których
uczniowie znajdują się w ramach zajęć zorganizowanych przez szkołę.

CELE I ZADANIA
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1. Szkoła opiera swą działalność na wartościach katolickich. Przyłączając się do
wspólnoty szkolnej uczeń zgadza się na respektowanie i szacunek dla zasad
i wartości propagowanych przez szkołę.
2. Szkoła, będąc miejscem nie tylko przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim
przygotowania do obowiązków życiowych w szerokim tego słowa znaczeniu, nakłada
na ucznia obowiązek świadomego uczestnictwa w procesie nauczania, a na
nauczycieli nakłada obowiązek wprowadzenia metod, które rozwijają problemowe
podejście do nauki.
3. Proces dydaktyczno-wychowawczy nie ogranicza się jedynie do realizacji programu
nauczania. Szkoła stwarza możliwość pełnego rozwoju osobowości ucznia na wielu
płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wychowawczego, zwanego
prewencyjnym, opracowanego i stosowanego przez św. Jana Bosko.

PRAWA UCZNIA
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UCZEŃ MA PRAWO DO:
1. Znajomości Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i regulaminów
wewnętrznych,.
2. Opieki wychowawczej i takich warunków w szkole, które zapewniają poczucie
bezpieczeństwa, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.

3.
4.
5.
6.
7.

Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych.
Życzliwego i podmiotowego traktowania.
Wszechstronnego rozwoju.
Wyrażania swoich poglądów w sposób kulturalny wobec nauczycieli i kolegów.
Korzystania z pomocy dydaktycznej, pedagogiczno-psychologicznej i materialnej
w miarę możliwości finansowych szkoły.
8. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami zachowania
higieny pracy umysłowej.
9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów
biblioteki szkolnej podczas zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych za zgodą
opiekuna sali, na zasadach ustalonych przez regulamin sali.
10. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych, imprezach
i uroczystościach szkolnych, wycieczkach, imprezach sportowych.
11. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego.
12. Wnoszenia wszelkich uwag, wniosków i postulatów dotyczących spraw uczniów.
13. Wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach odwoławczych jakie mu
przysługują w przypadku naruszenia tych praw.

OBOWIĄZKI UCZNIA
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UCZEŃ JEST ZOBOWIĄZANY DO:
1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i wewnętrznych
regulaminach.
2. Uczestniczenia w organizowanych przez szkołę uroczystościach religijnych, Mszach
świętych, dniach skupienia i rekolekcjach, w codziennym „Słówku”.
3. Dbania o dobre imię szkoły, godnego jej reprezentowania oraz wzbogacania jej
dobrych tradycji.
4. Systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne zgodnie z
obowiązującym planem.
5. Systematycznego i pilnego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, a w
szczególności samodzielnego odrabiania zadań i prac domowych.
6. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły, rodziców i gości szkoły.
7. Dbania o mienie szkoły i estetyczny wygląd, czystość i porządek oraz ponoszenia
odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
8. Przychodzenia do szkoły w szkolnym stroju noszonym w sposób schludny, skromny
i estetyczny.
9. Posiadania stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.
10. Nie noszenia biżuterii, symboli subkulturowych makijażu oraz długich włosów i
zarostu u chłopców.
11. Codziennej zmiany obuwia i pozostawienia okryć wierzchnich w swojej szafce.

12. Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo kolegów ( zabrania się palenia tytoniu, picia
alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających, przynoszenia do
szkoły niebezpiecznych przedmiotów, stosowania cyberprzemocy ).
13. Nie używania podczas lekcji przedmiotów zakłócających tok nauczania, np. telefonów
komórkowych, MP3 itp.
14. Zawiadomienia wychowawcy, innych nauczycieli, dyrektora szkoły o :
a. każdym wypadku, jaki zdarzył się uczniowi, nauczycielowi bądź innemu
pracownikowi szkoły,
b. uszkodzeniu sprzętu bądź urządzeń zagrażających zdrowiu lub życiu
c. zagrożeniu pożarowym lub innym,
d. zauważonej kradzieży, dewastacji mienia, przejawach przemocy.
15. Nie oszukiwania podczas różnych form sprawdzianów poprzez ściąganie lub
odpisywanie.
16. Nie opuszczania szkoły przed końcem zaplanowanych w danym dniu zajęć bez zgody
wychowawcy lub dyrektora szkoły na pisemny wniosek rodziców/prawnych
opiekunów.

NAGRODY I KARY
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I Uczeń może być nagradzany za:
1. Rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wysoką frekwencją i szlachetną
postawą.
2. Osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzonej dobrymi wynikami w konkursach,
przeglądach, turniejach i zawodach sportowych.
3. Aktywną działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób.
4. Wysoką kulturę osobistą i zdyscyplinowanie.
II Wyróżnień i nagród udziela się w formie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pochwały udzielonej przez wychowawcę na forum klasy.
Pochwały udzielonej przez Radę Pedagogiczną.
Pochwały udzielonej przez Dyrektora na forum szkoły.
Przyznania dyplomu.
Przyznania nagrody rzeczowej.
Innych nagród i wyróżnień przyznawanych przez władze szkolne.
Listu gratulacyjnego skierowanego do rodziców lub opiekunów dziecka.
Wpisu na świadectwie szkolnym dziecka informacji o sukcesach w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.
9. Świadectwa z wyróżnieniem.
III Uczeń będzie karany za:
1. Stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych.
2. Niewykonywanie poleceń nauczycieli.

3.
4.
5.
6.
7.

Kradzież na terenie klasy, szkoły, środowiska.
Konflikt z prawem zarejestrowany przez policję.
Agresję słowną, fizyczną lub psychiczną wobec innych uczniów i osób dorosłych.
Celowe zniszczenie sprzętu szkolnego, wyposażenia szkoły lub cudzej własności.
Palenia papierosów, picie alkoholu, sprzedaż, posiadanie i zażywanie narkotyków
innych środków odurzających oraz cyberprzemoc.
8. Spóźnienia i wagary.
9. Uciążliwe przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
10. Namawianie do złego, kłamstwo i oszustwo.
11. Nagminne nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych.
IV Kara może być udzielona w formie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę klasy.
Nagany udzielonej przez radę pedagogiczną.
Upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły.
Obniżenia oceny z zachowania.
Ustnego lub pisemnego powiadomienia rodziców o nagannym zachowaniu dziecka.
Czasowym przeniesieniu do klasy równoległej.
Powiadomienie Policji, Sądu Rodzinnego.
Zawieszenia w prawach ucznia.
Usunięcia ze szkoły.

Nie można stosować kar naruszających godność osobistą ucznia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6
Regulamin opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza Dyrektor szkoły.

1. Zmian w niniejszym Regulaminie można dokonać na wniosek Rady Pedagogicznej,
Samorządu Uczniowskiego z początkiem roku szkolnego.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2013 r.

