REGULAMIN
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego
w Kaliszu
uchwalony 12 września 2017 r.

Regulamin szkoły podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno
łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Określa szczegółowo prawa
i obowiązki ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery
w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zobowiązuje do stawiania sobie
najwyższych celów na miarę własnych możliwości. Tworzy warunki do samorządności,
samorealizacji, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za
funkcjonowanie szkoły.

Postanowienia ogólne
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować Regulamin
oraz podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych.
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie
z szacunkiem i życzliwością, okazywać wzajemną tolerancję, na co dzień przestrzegać
zasad dobrego wychowania.
4. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny
pracy, a w szczególności:






obecności na zajęciach lekcyjnych
punktualności
rzetelności w przygotowaniu do zajęć
maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji
unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach

5. Szkoła, będąc miejscem nie tylko przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim
przygotowania do obowiązków życiowych w szerokim tego słowa znaczeniu, kładzie
na uczniów obowiązek świadomego uczestnictwa w procesie nauczania, a na

nauczycieli nakłada obowiązek wprowadzenia metod, które rozwijają problemowe
podejście do nauki.
6. Proces dydaktyczno – wychowawczy nie ogranicza się jedynie do realizacji programu
nauczania. Szkoła stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju osobowości na wielu
płaszczyznach.

Prawa ucznia
Stając się członkiem społeczności szkolnej, uczeń może być dumny z praw, jakie uczniom
szkoły przysługują.

Uczeń ma prawo:













korzystać z praw zawartych w Statucie szkoły i obowiązujących w szkole
regulaminów oraz programów nauczania i wychowania
być zapoznanym z programami nauczania i wymaganiami, dotyczącymi sposobów
oceniania jego wiedzy przez nauczyciela, na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego
znać dokładny termin prac klasowych, z którym nauczyciel powinien zapoznać
uczniów najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem – wpis w terminarzu w dzienniku
elektronicznym (każdą pracę klasową powinna poprzedzać lekcja powtórzeniowa lub
podanie przez nauczyciela zakresu materiału do powtórzenia)
pisać w ciągu dnia jedną pracę klasową, a w ciągu tygodnia – najwyżej trzy (prace
klasowe przeniesione na inny termin nie podlegają ww. zasadzie)
oczekiwać, by kontrola wiedzy nie zmierzała do postawienia oceny niedostatecznej,
lecz zdobycia odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności jej wykorzystania
w życiu.
wymagać, by prace pisemne zostały ocenione w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie
(nie dotyczy wypracowań z j. polskiego) i oddane przed następną pracą pisemną
pisać bieżące formy sprawdzenia wiedzy (tzw. kartkówki) z zakresu materiału
obejmującego najwyżej 3 ostatnie lekcje (kartkówki nie muszą być wcześniej
zapowiadane, wyjątek stanowią kartkówki obejmujące więcej lekcji jako całość
jednego działu),
oczekiwać, by oceny były wstawiane w sposób jawny
uzyskać uzasadnienie wystawianych ocen (oceny powinny być wpisywane do
dziennika na bieżąco)

















być zwolnionym ze sprawdzania wiadomości (zarówno pisemnego, jak i ustnego) po
dłuższym okresie usprawiedliwionej nieobecności w szkole (np. ferie, wycieczki,
choroba itp.)
być zwolnionym z odpowiedzi i uczestnictwa w zajęciach szkolnych bezpośrednio
przed eliminacjami do konkursów i olimpiad przedmiotowych, od stopnia
wojewódzkiego wzwyż
być zwolnionym z odpytywania w przypadku wylosowania na dany dzień swojego
numeru w dzienniku szkolnym (zasada ta nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej
prac pisemnych, zadań domowych i lekcji powtórzeniowych)
korzystać z dodatkowej pomocy w nauce ze strony nauczyciela z danego przedmiotu,
uczniów lub dyrekcji szkoły, zwłaszcza, gdy trudności te wynikają z powodu dłuższej
nieobecności w szkole spowodowanej sytuacją zdrowotną
wykorzystać w ciągu okresu dwa zgłoszenia o nieprzygotowaniu się z danego
przedmiotu (przy jednej godzinie tygodniowo nieprzygotowanie można zgłaszać tylko
jeden raz)
wybierać w sposób niezależny swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego
i klasowego
uczestniczyć w pracy Samorządu Uczniowskiego, organizacjach szkolnych, kołach
pozalekcyjnych, imprezach szkolnych i innych formach spędzenia wolnego czasu
proponowanych przez szkołę
korzystać z obiektów sportowych szkoły w terminach, czasie i formach wcześniej
uzgodnionych z dyrekcją
wyrażać opinie dotyczące szkoły, szanując jej dobre imię oraz prawa i godność innych
ludzi

W razie naruszenia praw ucznia przysługuje mu prawo zwrócenia się o pomoc w pierwszej
kolejności do wychowawcy klasy, jeżeli problem nie zostanie rozwiązany do opiekunów
Samorządu Uczniowskiego i jeżeli będzie taka potrzeba, to do Rzecznik Praw Ucznia.

Obowiązki ucznia

Mając na uwadze osiągnięcie celów nakreślonych przez szkołę, prawidłowy rozwój
osobowości oraz przygotowanie do obowiązków życiowych, uczeń szkoły przyjmuje na
siebie obowiązki.

Uczeń ma obowiązek:




























dbać o dobre imię szkoły, wzbogacać jej tradycje i szanować jej symbole
przestrzegać zarządzeń dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, wychowawcy
i nauczycieli w ramach przydzielonych im kompetencji
nie naruszać godności własnej i innych
okazywać szacunek każdemu człowiekowi
kierować się w życiu normami etyki
dbać o kulturę słowa
stosować zasady dobrego wychowania w szkole i poza nią
rzetelnie pracować nad podniesieniem swoich umiejętności oraz systematycznie
przygotowywać się do zajęć szkolnych
sumiennie pracować podczas lekcji i dbać o odpowiednią atmosferę pracy
stawiać sobie wymagania proporcjonalnie do swoich możliwości i uzdolnień
pracować nad sobą systematycznie i nie zrażać się napotykanymi trudnościami
uzupełniać możliwie jak najszybciej braki w wiadomościach spowodowane absencją
w szkole
uczestniczyć w organizowanych przez szkołę uroczystościach szkolnych i innych
imprezach ujętych w planie szkoły
nosić na terenie szkoły legitymację szkolną, szczególnie podczas konkursów
i egzaminów zewnętrznych
nosić przy sobie Zeszyt do korespondencji z rodzicami ze wzorem podpisów rodziców
i pieczątką szkoły (wpis rodziców z prośbą o zwolnienie z lekcji w tym zeszycie jest
jedyną formą uzyskania zwolnienia z lekcji bez konieczności osobistego stawiania się
rodzica po odbiór zwolnionego ucznia)
wzbogacać życie klasy i szkoły własną inicjatywą, zdolnościami i pogodnym stylem
bycia
uczęszczać regularnie i punktualnie na wszystkie lekcje, wybrane zajęcia pozalekcyjne
i imprezy szkolne
usprawiedliwiać każdą nieobecność zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole
dotyczącymi nieobecności
przestrzegać przepisów bhp
dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
zgłaszać natychmiast każdy wypadek lub uszkodzenie mienia nauczycielowi lub
dyrekcji szkoły
stosować się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób
przeciwdziałać zagrożeniom zdrowia i życia innych
właściwie zachowywać się podczas lekcji i przerw
opuszczać klasę podczas przerw
przebywać podczas zajęć lekcyjnych tylko na terenie szkoły















wyłączać telefony komórkowe podczas trwania zajęć i mieć je schowane, z wyjątkiem
sytuacji, gdy na wyraźną prośbę nauczyciela będzie można z nich skorzystać do
realizacji celów lekcji
przestrzegać wyznaczonych dyżurów klasowych, wypełniać podjęte zadania
i obowiązki
przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności
chronić i zabezpieczać własność prywatną przed zniszczeniem lub kradzieżą
dbać o estetykę ubioru i fryzury (stosownie do obowiązującego w szkole stroju
uczniowskiego)
troszczyć się o czystość, porządek i estetykę pomieszczeń szkoły i jej otoczenia
przeciwstawiać się zdecydowanie przejawom marnotrawstwa i wandalizmu
dbać o środowisko naturalne i żyć w harmonii z przyrodą
być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby innych
dbać o atmosferę życzliwości i zrozumienia
zwracać uwagę na noszone symbole
rozliczyć się na koniec roku szkolnego z karty obiegowej

Formalne reguły współżycia w szkole

Organizacja i zachowanie w czasie lekcji:


lekcja rozpoczyna się dzwonkiem, a kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela



na rozpoczęcie lekcji uczniowie oczekują spokojnie w zwartej grupie przed drzwiami
klasy



uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
i zajmują swoje miejsca



uczeń, który wchodzi po zamknięciu drzwi, staje przy biurku i usprawiedliwia
nauczycielowi swoje spóźnienie



podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela



bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych
znajdujących się w sali, otwierać szafek, szuflad



uczeń na lekcji nie żuje gumy, nie je, nie trzyma na ławce butelek, ciastek, owoców
itp. nie będących pomocami do lekcji



klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek (odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni)

Nieobecności:


nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych są poważnym naruszeniem
regulaminu oraz będą miały duży wpływ na ocenę zachowania (zgodnie
z regulaminem oceny zachowania).



nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców lub jego
prawnych opiekunów,



rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w Zeszycie do korespondencji z wyraźną
datą nieobecności dziecka, podaniem powodu nieobecności oraz własnym podpisem



rodzic może usprawiedliwić ucznia słownie: osobiście lub telefonicznie
(usprawiedliwienie telefoniczne musi potwierdzić na najbliższej wywiadówce)



usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień uczeń przynosi na pierwszą godzinę
wychowawczą po ustaniu nieobecności



ucznia może zwolnić wychowawca klasy - zwolnienie następuje na pisemną prośbę
rodziców wpisaną w Zeszycie do korespondencji, opatrzoną datą i przyczyną
zwolnienia ucznia; opuszczenie szkoły następuje po wypełnieniu przez wychowawcę
(w razie nieobecności wychowawcy dyrektora lub wicedyrektora) karty wyjścia
i okazaniu jej pracownikowi ochrony



pojedyncze nieobecności na lekcjach środkowych np. tylko na 3 i 4 lekcji w danym
dniu, nie mogą być przez rodziców usprawiedliwiane, chyba że uczeń na ten czas
został osobiście przez rodzica odebrany ze szkoły lub uczeń przedstawił pisemną
prośbę rodzica o zwolnienie z tych lekcji



nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych,
konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz
zaznacza się jako zwolnienie z zajęć, wpisując w dzienniku „z”



zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę
o zwolnieniu "do domu", jeśli wf jest ostatnią lekcją w planie lekcji, w innym
przypadku traktuje się je jako zwolnienie z wykonywania ćwiczeń z obecnością na
zajęciach



zwolnienie ucznia z religii i wdż musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu "do
domu", jeśli są to ostatnie lekcje w planie lekcji, w innym przypadku uczeń jest
zobowiązany spędzić czas przeznaczony na te lekcje w czytelni w bibliotece szkolnej



wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o dłuższej
nieobecności w szkole ucznia

Strój szkolny:



na zajęcia szkolne uczniowie chodzą ubrani czysto, schludnie, odpowiednio do
warunków pogodowych
w szkole nie jest dozwolony: makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, zbyt
krótkie bluzki odsłaniające gołe ciało, duże dekolty, przezroczyste bluzki lub
spódnice, kaptury i czapki na głowie, wulgarne napisy na bluzkach lub koszulkach,
napisy obrażające godność innych ludzi
dopuszcza się dyskretną biżuterię




podczas ważnych uroczystości szkolnych i akademii uczniów obowiązuje strój galowy
strój galowy chłopców




jasna koszula i ciemne spodnie, marynarka lub sweter


strój galowy dziewcząt
jasna bluzka i ciemna spódnica lub spodnie





w ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje
lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki) na jasnej podeszwie. Nie
jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokim obcasie
przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy

Nagrody i kary

Wyróżnienia i nagrody:
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:





wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu,
reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.
100% frekwencję,
aktywny udział w życiu szkoły i środowiska,






pracę społeczną,
wzorową postawę,
wybitne osiągnięcia,
inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:













zaliczenie w poczet najlepszych uczniów (średnia ocen w podsumowaniu za dany
miesiąc w roku co najmniej 4,75) i wpisanie ucznia w ogłoszeniu w dzienniku i tablicy
ogłoszeń przy sekretariacie
pochwałę wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
pochwałę dyrektora na forum szkoły,
dyplom
nagrodę rzeczową,
list gratulacyjny skierowany do rodziców lub opiekunów,
dyplom wzorowego ucznia
wpisanie w poczet „Ucznia Złotej Dziesiątki”
wpisanie do 5 uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin
nadanie tytułu „Ucznia Roku”
przyznanie Odznaki Słowackiego brązowej, srebrnej lub złotej

3. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Nagrody rzeczowe finansowane są przez Radę Rodziców.

Kary
Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie szkoły oraz
naruszanie porządku publicznego uczeń może zostać ukarany:
- upomnieniem pisemnym przez nauczyciela w zeszycie uwag,
- Naganą Wychowawcy
- Naganą Dyrektora,
- zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
- przeniesieniem do równoległej klasy tej szkoły,

- wystąpieniem dyrektora szkoły o przeniesienie do innej szkoły, po wcześniejszym
wyrażeniu zgody jej dyrektora,
- skreśleniem z listy ucznia, który ukończył 18-ty rok życia i nie realizuje obowiązku
szkolnego,

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)
uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć po zwolnieniu go przez
wychowawcę jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców
jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego
rodzice (opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione)
w przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być
zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców
(do czasu przybycia rodziców uczeń przebywa pod opieką szkoły)
za zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi
karę dyscyplinarną, a jego rodzice lub prawni opiekunowie odpowiedzialność
materialną
w korytarzu zaplecza sportowego hali sportowej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie klas realizujących w danym czasie lekcje wychowania fizycznego
rodzice powinni przestrzegać harmonogramu spotkań z rodzicami, który otrzymują na
pierwszym zebraniu we wrześniu, jest on również dostępny na stronie internetowej
w Strefie rodzica / Ważne daty ; w razie konieczności przeprowadzenia rozmowy
z nauczycielem w innym terminie rodzice powinni telefonicznie uzgodnić dogodny
termin, nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji oraz podczas pełnienia dyżuru
przez nauczyciela
obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania innych
środków szkodliwych dla zdrowia przez uczniów
podczas przerw obowiązuje na korytarzach szkolnych zakaz biegania, grania w piłkę,
urządzania niebezpiecznych zabaw, otwierania okien bez zgody nauczyciela
dyżurującego, zaśmiecania, brudzenia, samowolnego puszczania głośnej muzyki
obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
multimedialnych w czasie lekcji,
obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych oraz przynoszenia
niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów itp.
szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste uczniów (w tym
telefony komórkowe) oraz za okrycia wierzchnie pozostawione poza szatnią.







podczas przerw obowiązuje zakaz bezzasadnego przebywania w toaletach; w kabinie
może przebywać tylko jedna osoba
podczas przerw, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku
szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego; w dni deszczowe i zimne uczniowie
przebywają na terenie szkoły
zabrania się wprowadzania osób trzecich na teren szkoły
korzystanie z szatni jest obowiązkowe, każdy uczeń posiada szafkę – zabrania się
przynoszenia do klas kurtek i zmiennego obuwia.

Przepisy końcowe
1. Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną,
Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2017 r; z późniejszymi zmianami.

