REGULAMIN SZKOLNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 im. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO
W POZNANIU

Regulamin Szkolny został opracowany w oparciu o wewnątrzszkolne dokumenty regulujące pracę
Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu: Statut z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Program
Wychowawczy Szkoły, uchwały Rady Pedagogicznej i zarządzenia Dyrektora Szkoły. Regulamin
określa prawa i obowiązki uczniów. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane na wniosek Rady
Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego lub Rady Rodziców.
Głównym celem niniejszego Regulaminu jest:
1.

zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w Szkole;

2.

zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie Szkoły;

3.

wyeliminowanie przejawów przemocy fizycznej i psychicznej;

4.

rozwijanie umiejętności współpracy i działania na rzecz innych;

5.

kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy;

6.

upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w Szkole, w domu i w każdej
sytuacji;

7.

eliminowanie niestosownego słownictwa z życia Szkoły.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów Regulaminu przez
pracowników Szkoły oraz Rodziców.

1. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeostwo i ochronę
przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
2. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w Szkole;
3. bezpiecznej organizacji wycieczki lub wyjścia poza Szkołę.

1. podporządkowad się poleceniom nauczycieli i innych pracowników Szkoły zgodnie z przepisami
o bezpieczeostwie;
2. przychodzid na lekcje punktualnie, nie opuszczad sali lekcyjnej podczas lekcji bez ważnego
powodu i zgody nauczyciela;
3. spędzad krótkie przerwy na piętrze, na którym odbywają następną lekcję;
4. przestrzegad zakazu biegania w budynku szkolnym;
5. dokonywad zakupów w automacie oraz korzystad z toalety tylko podczas przerw;
6. spędzad duże przerwy na boisku szkolnym w sprzyjających warunkach atmosferycznych;
7. przestrzegad zakazu samowolnego opuszczania terenu Szkoły przez cały czas określony planem
lekcji;
8. przestrzegad zasad dotyczących wchodzenia do Szkoły – do godziny 8.20 uczniowie wchodzą
wejściem od strony ulicy, a po godzinie 8.20 wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego.

2. DYSKOTEKA, IMPREZA KLASOWA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. udziału w imprezach szkolnych i klasowych;
2. udziału w ustalaniu programu imprezy;
3. opieki i zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania imprezy.

1. wywiązać się z zadań powierzonych klasom, co stanowi warunek zorganizowania
dyskoteki, imprezy;
2. uczestniczyć w imprezach w sposób nienaruszający przyjętych zasad zachowania;
3. zadbać o powierzony sprzęt i pomieszczenie, w którym odbywa się impreza.
3. DZIENNICZEK UCZNIA

UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1. bieżącego wpisywania przez nauczycieli uzyskanych ocen cząstkowych i śródrocznych/
rocznych nauczyciele/ (wychowawca);
2. wpisywania przez nauczycieli pochwał i zasług oraz informacji o zachowaniu.

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
1. posiadać jeden dzienniczek, uzupełniany w ciągu roku szkolnego;
2. prowadzić posiadany dzienniczek wg jednakowych dla wszystkich uczniów zasad
(dzienniczek musi zawierać: stempel szkoły, imię i nazwisko ucznia, dane kontaktowe
oraz wzory podpisów rodziców, tabele do ocen z wszystkich przedmiotów, miejsce na
komunikaty, informacje dotyczące zachowania i spełniania obowiązków szkolnych przez
ucznia oraz i inną korespondencję z rodzicami).
3. dostarczyć swój dzienniczek na życzenie każdego nauczyciela oraz pracownika szkoły;
4. niezwłocznie przekazać rodzicom informacje dotyczące zachowania i komunikaty
nauczycieli podane do dzienniczków;
5. okazać nauczycielom podpis rodziców potwierdzający zapoznanie się z podanymi
wpisami;
6. w przypadku zgubienia dzienniczka, odtworzyć konieczne zapisy;

7. w przypadku barku dzienniczka na żądanie, dostarczyć go nauczycielowi następnego
dnia lub w możliwie najkrótszym czasie.
4. FREKWENCJA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. szczególnej opieki w przypadku niedyspozycji zdrowotnej w trakcie lekcji i
powiadomienia o tym rodziców oraz zwolnienia przez nich z dalszych zajęć w tym dniu;
2. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w Szkole przez rodziców.

1. regularnie i systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne i zajęcia
wspierające, na które zostali skierowani;
2. punktualnie przychodzić na każdą lekcję i inne przewidziane planem zajęcia szkolne;
3. przynieść, na oddzielnej kartce, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w
nieprzekraczalnym terminie do trzech dni po powrocie do Szkoły;
4. przedłożyć pisemne, na oddzielnej kartce, zwolnienie z dalszych zajęć w ciągu dnia,
nauczycielowi prowadzącemu lekcję, wychowawcy lub Dyrekcji (nie wolno samowolnie
opuszczać terenu Szkoły upływem końca lekcji przewidzianych planem).

5. INFORMACJA, TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. wyrażania opinii na każdy temat w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami, z
uwzględnieniem poszanowania innych osób, wartości i przekonań;
2. publikowania i prezentowania własnej twórczości (z pomocą nauczycieli w tym
zakresie);
3. wydawania różnego rodzaju gazetek i informacji;
4. dostępu do informacji na temat:
1) organizacji roku szkolnego,
2) życia kulturalnego Szkoły;
konkursów szkolnych i pozaszkolnych (zakresu, terminów, nagród, wyników);

1. przekazywać informacje i komunikaty szkolne rodzicom, którzy potwierdzają
zapoznanie się z ich treścią podpisem;
2. informować nauczycieli o problemach w klasie, nieobecnościach, wypadkach i
zagrożeniach;
3. dbać o kulturalną i nieobraźliwą formę przekazywanych treści;
4. nie naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.

6. KARTKÓWKA – BIEŻĄCA KONTROLA WIADOMOŚCI
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1. otrzymania ocenionych prac w ciągu pięciu dni roboczych od jej napisania;
2. jawnych kryteriów oceny;
3. zwolnienia z obowiązku pisania kartkówki (tylko w przypadku, gdy odbywa się ona w
pierwszych trzech dniach po długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności ucznia).

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
1. respektować polecenia nauczyciela dotyczące kartkówki;
2. napisać samodzielnie, bez pomocy kolegów i bez korzystania z niedozwolonych przez
nauczyciela pomocy.

7. KLASÓWKA – SPRAWDZIAN – CAŁOGODZINNA FORMA KONTROLI POSTĘPÓW W NAUCE
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. określenia przez nauczyciela zakresu, wymagań i kryteriów oceniania pracy pisemnej
oraz, z wyprzedzeniem tygodniowym, jej terminu;
2. najwyżej dwóch sprawdzianów tego typu w ciągu tygodnia;
3. najwyżej jednego sprawdzianu tego typu dziennie;
4. próby poprawy sprawdzianu według zasad zawartych w Przedmiotowych Systemach
Oceniania;
5. powtórzenia przed pisaniem zakresu materiału, z którego odbędzie się sprawdzian;
6. otrzymania (do wiadomości uczniów i ich rodziców) ocenionych prac najdalej 14 dni od
ich napisania.

1. rzetelnie i starannie przygotować się do każdego sprawdzianu;
2. być obecnym na każdym sprawdzianie w terminie ustalonym dla całej klasy, jeżeli nie
wykluczy tego przyczyna obiektywna;
3. wykonywać polecenia nauczyciela dotyczące organizacji sprawdzianu;
4. pisać sprawdzian samodzielnie, bez pomocy kolegów i bez korzystania z
niedozwolonych pomocy;
5. być przygotowanym do niezapowiedzianego sprawdzianu wiadomości w formie
pisemnej lub ustnej, na lekcjach następnych, jeżeli uczeń był nieobecny bez
usprawiedliwienia w terminie ustalonym dla klasy.

8. SZKOLNE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI (próbny sprawdzian, test międzyprzedmiotowy, test przedmiotowy dla poziomu klas)
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1.
2.
3.
4.

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

informacji na co najmniej siedem dni przed terminem badania o jego zakresie i terminie;
ćwiczenia wykonywania zadań takiego typu jak w planowanych badaniach;
informacji na temat kryteriów oceniania;
ustalenia terminów innych sprawdzianów w sposób niekolidujący z terminem testu.

1. uczestniczyć w szkolnym badaniu umiejętności;
2. rzetelnie przygotować się do badania i napisać je na miarę swoich pełnych możliwości.

9. LEKCJA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1.
2.
3.
4.
5.

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

znajomości celu lekcji;
znajomości swoich zadań lekcyjnych;
jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji;
zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
wyrażania swoich myśli i spostrzeżeń związanych z tematem lekcji, ale tylko w sposób
nie powodujący zakłócenia toku lekcji.

1.
2.
3.
4.

brać aktywny udział w lekcji;
przestrzegać ustalonych przez nauczyciela zasad i porządku w czasie lekcji;
uzupełniać braki wynikające z nieobecności, w tym notatki z lekcji, zadania domowe;
systematycznie przygotowywać się do lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

10. MIENIE SZKOLNE I MIENIE OSOBISTE UCZNIÓW
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. korzystania w salach lekcyjnych ze stołów i krzeseł dostosowanych do swego wzrostu;
2. korzystania z pomieszczeń i urządzeń oraz wyposażenia Szkoły podczas lekcji i po ich
zakończeniu, po uzgodnieniu zasad z nauczycielem – opiekunem i Dyrekcją.

1. szanować sprzęt szkolny, wyposażenia sal i gabinetów lekcyjnych i korytarzy oraz dbać
o czystość ścian, plansz, itp.,
2. dbać o higienę w toaletach, szatniach i stołówce szkolnej oraz na boisku szkolnym i w
otoczeniu Szkoły;
3. dbać o estetyczny wystrój sali powierzonej opiece klasy;
4. ponieść koszty naprawy lub odtworzenia zniszczonego przez siebie mienia szkolnego;

5. przestrzegać ustaleń dotyczących korzystania z telefonu komórkowego lub innego
urządzenia elektronicznego w czasie trwania zajęć lekcyjnych i innych zajęć szkolnych;
aparaty powinny być w tym czasie wyłączone i schowane.
11. OCENA SZKOLNA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

znajomości kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel;
sprawiedliwości i jawności w ocenianiu;
adekwatnej do liczby godzin przedmiotu w tygodniu ilości ocen cząstkowych;
zawiadomienia z 3. tygodniowym wyprzedzeniem o zagrażających śródrocznych i
rocznych ocenach niedostatecznych; a przypadku ocen śródrocznych i rocznych - z
trzydniowym wyprzedzeniem;
5. egzaminu poprawkowego (w klasach IV-VI) jeżeli uzyskali w klasyfikacji rocznej jedną
lub dwie oceny niedostateczne.
1.
2.
3.
4.

podporządkować się kryteriom i zasadom, jakie przy ocenianiu stosuje każdy nauczyciel.

12. OCENA ZACHOWANIA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. opiniowania projektu swojej oceny zachowania i oceny swoich kolegów;
2. zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1. kontrolować swoje zachowanie i dążyć do jego poprawy;
2. respektować kryteria ustalania ocen zachowania;
3. odnosić się do pracowników Szkoły i kolegów z należytym szacunkiem i zachowaniem
kultury.

13. PODRĘCZNIK PRZEDMIOTOWY
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

zapewnienia bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z zapisami
ustawy o systemie oświaty.

1. przynosić podręczniki na lekcje zgodnie z zaleceniem nauczyciela;
2. szanować posiadane podręczniki.
3. odkupić otrzymane darmowe podręczniki w przypadku zguby/ zniszczenia lub
niezwrócenia przez ucznia egzemplarza podręcznika.

14. PEŁNIENIE POWIERZONYCH FUNKCJI
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
demokratycznego wyboru uczniów pełniących funkcje w klasie, Szkole.

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
1. uczniowie dyżurni:
przygotowywać do lekcji tablicę i kredę (bez wychodzenia z sali podczas lekcji),
dbać o ogólny porządek w sali, w której jego klasa ma lekcję.
2. uczniowie pełniący funkcje w klasie, SU:
właściwie wywiązywać się z powierzonych obowiązków;
koordynować pracę SU w porozumieniu z Opiekunem Samorządu;
godnie reprezentować Szkołę oraz dbać o jej o dobry wizerunek.

15. POSZANOWANIE ZDROWIA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. wygodnego odpowiadającego wymogom higieny miejsca pracy;
2. odpoczynku między lekcjami;
3. pomocy medycznej na terenie Szkoły lub wezwania lekarza pogotowia w
wymagających tego sytuacjach;
4. informacji ogólnych na temat dojrzewania i rozwoju (w ramach lekcji przyrody, zajęć z
wychowawcami, zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, pogadanek prowadzonych
przez specjalistów).

1.
2.
3.
4.
5.

szanować zdrowie swoje i innych;
zachować właściwą higienę osobistą;
zawiadomić nauczyciela lub Dyrekcję o zaistniałym wypadku;
unikać środków szkodzących zdrowiu;
zachowywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (np.: z zasadą bezpiecznego
poruszania się po korytarzach szkolnych) na terenie Szkoły oraz boisku szkolnym.

16. PRACA DOMOWA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. uwzględniania przy wyznaczaniu pracy domowej realnych możliwości jej wykonania
przez każdego ucznia (stopień trudności, czas, ...);
2. wyjaśnień i odpowiedzi na temat zadania domowego;

1. starannego wykonania każdej pracy domowej;
2. uzupełnienia zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością.

17. SALA LEKCYJNA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1. odpowiedniego miejsca nauki w sali lekcyjnej;
2. korzystania ze sprzętów szkolnych i pomocy dydaktycznych.

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
1.
2.
3.
4.
5.

dbać o estetykę sali lekcyjnej;
dbać o czystość;
dbać o zieleń;
redagować gazetki ścienne;
sumiennie wykonywać obowiązki dyżurnego.

18. SAMORZĄD SZKOLNY – SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
1. wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Rady
Samorządu Uczniowskiego, samorządów klasowych i opiekunów Samorządu
Uczniowskiego z grona pedagogicznego (opiekunem samorządu klasy jest jej
wychowawca);
2. opracowania i uchwalania ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu
działania samorządów – na ogólnym zebraniu;
3. uczestniczenia w tych częściach posiedzeń Rady Pedagogicznej, które dotyczą oceny
pracy Samorządu;
4. przedstawiania Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich
sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów.

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
1. ustalić taki regulamin działania samorządu, który nie jest sprzeczny z zasadami
działania Szkoły określonymi w Statucie Szkoły lub wprowadzonymi przez Dyrekcję;
2. respektowania uchwał i programów RSU;
3. konsultowania z wychowawcą lub Opiekunem SU wszystkich działań w ramach
samorządności uczniowskiej.

19. STRÓJ CODZIENNY I STRÓJ GALOWY
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

pozostawiania okrycia wierzchniego w przydzielonych szafkach.

1. przestrzegania higieny osobistej i higieny stroju oraz obuwia;
2. noszenia na terenie Szkoły stosownego, czystego stroju;
3. przychodzenia do Szkoły w stroju galowym tj. białej bluzce lub koszuli i ciemnej
spódnicy lub spodniach w dniach uroczystości szkolnych;
4. przestrzegania zakazu farbowania włosów, malowania paznokci oraz makijażu.
20. WYCIECZKA

UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. współdecydowania o przebiegu trasy i charakterze wycieczki;
2. odmówienia z uzasadnionych powodów udziału w wycieczce;
3. programu wycieczki dostosowanego do wieku i możliwości fizycznych, a także
finansowych uczestników;
4. uatrakcyjnienia wycieczki – zorganizowania różnych konkursów, turniejów temat., itp.;
5. dokładnej informacji o trasie, założeniach, terminach i innych szczegółach wycieczki.

1. zachowywać się zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania się i bezpieczeństwa;
2. podporządkować się regulaminowi wycieczki;
3. dotrzymać ustalonego terminu opłaty.

21. ZAINTERESOWANIA – ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK

1. rozwijania zainteresowań i zdolności;
2. udziału w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania
przewidzianych w planach pracy klasy i Szkoły;
3. poznania charakteru, celu i programu zajęć pozalekcyjnych;
4. możliwości udziału w kilku w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i
zainteresowania;
5. współdecydowania o charakterze zajęć;
6. zapewnienia opieki podczas każdych zajęć.

1.
2.
3.
4.
5.

zachowywać się podczas zajęć kulturalnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
przestrzegać ustalonego regulaminu;
wykonywać polecenia prowadzącego zajęcia;
przestrzegać ustalonych terminów zajęć;
wywiązywać się z zadań powierzonych przez prowadzącego;

22. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:
oceny treści zapisów w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń zgodnie z ustaleniami
zawartymi w przedmiotowych Systemach Oceniania.

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
1. posiadania zeszytu przedmiotowego, który służy do: porządkowania wiadomości
lekcyjnych, do ćwiczeń i zadań w pracy domowej, a także jest narzędziem do
kształtowania nawyków poprawnego notowania i starannego pisma,
2. starannego prowadzenia zeszytu, zgonie z wymogami nauczyciela,
3. udostępnić zeszyt na prośbę nauczyciela.

