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REGULAMIN niniejszy uchwalony przez społeczność szkolną Prywatnej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Biedrusku jest aktem regulującym prawa i obowiązki członków                       

tej społeczności. 

 

I  Społeczność szkolna 
 

1. Społeczność szkolną tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły. 

 

2. Każdy członek społeczności, bez względu na wiek i funkcję w Szkole ma prawo do: 

a. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności ze strony pozostałych, 

b. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce. 

 

3. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek: 

a. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

b. dokonywania sprawiedliwej i rzetelnej oceny swych podwładnych. 

 

4. Żaden z członków społeczności szkolnej, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko 

nie ma prawa wykorzystywać swojej przewagi do naruszania godności i dobrego imienia 

innych osób. 
 

II  Lekcja 

 

1. Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania, jest formą realizacji 

podstawowego i obowiązkowego programu szkoły. 
 

2. Uczniowie mają prawo do znajomości celu lekcji, jasnego i zrozumiałego przekazu treści 

lekcji, zadawania nauczycielowi pytań w przypadku trudności ze zrozumieniem lekcji. 

Uczniowie mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegać porządku  

w czasie jej trwania, uzupełniać braki wynikające z absencji. 
 

3. Nauczyciel dokonując wyboru form organizacyjnych i metod pracy jest odpowiedzialny 

za przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych, za bezpieczne ich używanie  

oraz za zorganizowanie lekcji w sposób umożliwiający uczniom zrozumienie jej celu. 
 

4. Władze Szkoły obowiązane są zapewnić nauczycielowi podstawowe pomoce 

dydaktyczne. 
 

III   Praca domowa 
 

1. Uczniowie są zobowiązani do starannego wykonywania pracy domowej, a w przypadku 

jej braku do poinformowania o tym fakcie nauczyciela. 
 

2. Nauczyciele samodzielnie ustalają zasady zadawania prac domowych, ich oceniania  

oraz usprawiedliwiania braku pracy domowej. Przy zadawaniu pracy domowej „z dnia                

na dzień” nauczyciel obowiązany jest uwzględnić obciążenie ucznia innymi lekcjami. 
 

3. Nauczyciele są obowiązani sprawdzać prace domowe. 
 

4. Nauczyciele zadają prace domowe na sobotę i niedzielę tylko w uzasadnionych 

przypadkach. 
 



5. Rodzice obowiązani są interesować się pracą domową swego dziecka oraz zapewnić                    

mu właściwe warunki jej wykonania. 

 

IV  Zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik 

   
1. Zeszyt jest narzędziem do kształtowania nawyków poprawnego notowania i starannego 

pisma, oraz służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych, ćwiczeń i prac domowych. 

 

2. Uczniowie mają obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy i starannie go prowadzić. 

Uczniowie mają prawo do okresowej oceny swych działań w tym kierunku. 

 

3. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów ze swymi wymaganiami w zakresie 

prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz prawo do oceny ucznia w tym zakresie. 

 

4. Rodzice obowiązani są przeglądać zeszyty dzieci i zwracać uwagę na sposób ich 

prowadzenia. 

 

5. Nauczyciel ma prawo i obowiązek wyboru podręczników do nauki przedmiotu. 

 

6. Władze Szkoły winny w miarę posiadanych możliwości zapewnić pomoc w zakupie 

podręczników. 

 

7. Władze Szkoły zapewniają uczniom wypożyczenie z biblioteki szkolnej darmowych 

podręczników na czas określony. Warunki wypożyczenia darmowych podręczników                  

są określone w szkolnym regulaminie korzystania z darmowych podręczników.   

 
 

V  Ocena szkolna 

 

1. Ocena jest informacją o wyniku kształcenia ucznia i jego postępach w nauce oraz 

zachowaniu. Skala ocen stosowanych w Szkole mieści się (obejmuje) między oceną 

celującą a niedostateczną w zakresie oceny postępów w nauce, a oceną wzorową                          

a nieodpowiednią w stosunku do zachowania. Oceny podlegają wpisowi do dziennika 

elektronicznego, który jest również narzędziem komunikacji między nauczycielami                      

i rodzicami. 

 

2. Uczniowie maja prawo do jawnej informacji o kryteriach, jakie stosuje nauczyciel przy 

wystawianiu ocen, sprawiedliwości i jasności w ocenianiu. Ocena końcowa wynika  

z systematycznej pracy w ciągu całego roku. 

 

3. Nauczyciel ma prawo do decydowania o bieżącej i okresowej ocenie postępów uczniów. 

Nauczyciel obowiązany jest na bieżąco oceniać uczniów i wpisywać oceny do dziennika 

elektronicznego, dokonywać oceny postępów w nauce ucznia w sposób jawny                                

i obiektywny oraz informować na bieżąco rodziców ucznia.  

 

4. Władze Szkoły obowiązane są do zorganizowania regularnych spotkań rodziców                                    

z nauczycielami.  

 

 

 



VI  Kontrola postępów w nauce 

 

1. Kontrola postępów w nauce odbywa się poprzez kontrolę bieżącą tzw. „kartkówkę”, 

odpowiedź ustną lub poprzez dłuższe  formy sprawdzania wiadomości takie, jak: praca 

klasowa, sprawdzian, test kontrolny. Kontrola postępów w nauce może być również                           

w formie projektu lub innej, wybranej przez nauczyciela prowadzącego. 

 

2. Kartkówka jest formą sprawdzenia wiadomości ucznia obejmujących ostatnie 2-3 tematy. 

Nauczyciel ma prawo stosować formę kartkówki bez uprzedniej zapowiedzi. Czas trwania 

kartkówki nie może przekroczyć 1/3 czasu trwania lekcji. 

 

3. Dłuższe formy sprawdzania wiadomości, jak również sprawdziany obejmujące zakres 

większy niż materiał trzech ostatnich lekcji winny być zapowiedziane z wyprzedzeniem 

co najmniej tygodniowym. 

 

4. Uczeń ma prawo do znajomości zakresu materiału objętego sprawdzianem, a także                       

do najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym dziennie nie może odbyć 

się więcej niż jeden sprawdzian. Nauczyciel obowiązany jest do wpisania daty 

planowanego sprawdzianu i jego zakresu do dziennika elektronicznego.  

 

VII  Ocena  zachowania 

 

1. Ocena zachowania uwzględnia stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych, 

realizowanie przez niego celów społecznie wartościowych, kulturę osobistą                                    

i respektowanie przez ucznia norm współżycia społecznego.  

 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając swoje spostrzeżenia, uwagi 

pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły, uwagi zespołu klasowego, 

oraz samoocenę ucznia.  

 

3. Ocena za zachowanie powinna wyrażać: 

        a) Stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych,     

            tj.: 

 

 systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne 

 osiąganie maksymalnych/wysokich/przeciętnych/niskich wyników w nauce                        

w zależności od swoich możliwości, wkładu pracy i  innych uwarunkowań  

 regularne odrabianie zadań domowych  

 aktywny udział w zajęciach  

 nieutrudnianie  prowadzenia zajęć 

 systematyczne odrabianie zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach 

 posiadanie wymaganych przyborów szkolnych, podręczników, zeszytów ćwiczeń,  

teczek,  zeszytów etc. 

 sumienne wypełnianie powierzonych funkcji (przewodniczącego, dyżurnego, 

klucznika  etc.)  

 dbanie o rozwój własnych uzdolnień (np. udział w konkursach i zawodach  

sportowych). 

 

 

 



       b) Stopień aktywności w realizacji celów społecznie wartościowych, tj.: 

 

 wykonywanie pożytecznych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska  

 organizacja imprez i uroczystości szkolnych 

 umiejętne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za wyniki jego pracy 

 pomoc koleżeństwu w nauce  

 reprezentowanie szkoły podczas uroczystości i imprez okolicznościowych                  

na terenie szkoły i poza nią  

 udział w akcjach charytatywnych.  

       c) Stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego, tj.: 

 

 uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowanie na zło 

 zachowanie nienaruszające godności własnej i innych 

 życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych  

 dbałość o porządek w klasie i otoczeniu 

 dbałość o kulturę słowa i dyskusji, nieprzerywanie innym podczas mówienia  

 dbałość o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych, nieuleganie nałogom 

 dbałość o estetykę wyglądu na co dzień oraz podczas świąt, uroczystości  

i egzaminów  

 dbałość o mienie szkolne oraz innych osób  

 nieużywanie telefonu komórkowego podczas lekcji i przerw bez zgody 

nauczyciela   

 zmiana obuwia w szkole.  

 

3.Warunki ustalania oceny zachowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  

 
VIII  Nagrody i kary 

 

1. Za wzorową postawę, przestrzeganie zasad postępowania oraz bardzo dobre wyniki  

w  nauce, a także za wybitne osiągnięcia Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy 

i Rady Pedagogicznej może przyznać uczniowi nagrodę rzeczową lub wystosować                           

do Rodziców list gratulacyjny.  

 

2. Rada Pedagogiczna  może wnioskować o odznaczenie wybitnie wyróżniającego się ucznia 

lub uczniów kończących klasę trzecią „Srebrną Odznaką Szkoły”, a kończących klasę 

ósmą „Złotą Odznaką Szkoły”. 

 

3. Dyrektor Szkoły może również udzielić uczniowi publicznej pochwały. 

 

4. Nagrodą jest również otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem (zasady zawarte                             

w aktualnym rozporządzeniu o ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów). 

 

5. Za naganną postawę, uporczywe naruszenie zasad postępowania obowiązujących                          

w Szkole, za wyrządzanie szkód w mieniu Szkoły, zachowanie zagrażające 

bezpieczeństwu i zdrowiu (również psychicznemu) innych przewidziany jest katalog 

następujących kar: 

 



a. upomnienie z wpisaniem uwagi do dziennika elektronicznego /stosowane przy 

przewinieniach pomniejszej wagi/, 

b. upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły przy powtarzających się naruszeniach 

zasad postępowania, 

c. obniżenie oceny  zachowania, 

d. wpisanie nagany do Czarnej Księgi stosowane w przypadku, gdy przewidziane 

powyżej kary nie dały pozytywnego rezultatu; decyzję w sprawie wpisania nagany 

podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.   

Jednorazowy wpis do Czarnej Księgi stanowi podstawę do otrzymania zachowania 

poprawnego. Trzykrotna nagana w Czarnej Księdze stanowi podstawę do skreślenia                      

z listy uczniów.  

 

IX   Uczniowskie i szkolne tradycje 

 

1. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły – dzień, w którym społeczność 

szkolna przyjmuje oficjalnie nowych kolegów i koleżanki do Szkoły, przygotowując 

upominki i życzenia. 

2. Dzień Edukacji Narodowej 14 października – przedstawienie zorganizowane przez 

Samorząd Szkolny.  

3. Dzień Życzliwości – przygotowywany co roku przez aktualną klasę czwartą. 

4. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. 

5. Wigilia szkolna i Jasełka – w dniu poprzedzającym zimowe ferie świąteczne. 

6. Święto Szkoły – w czerwcową sobotę odbywa się festyn, w którym uczestniczą całe 

rodziny, nauczyciele i pracownicy szkoły. Organizacją święta zajmuje się Samorząd 

Szkolny, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. 

7. Uczniowie wraz z wychowawcami w ramach planu lekcyjnego mogą organizować 

również: Dzień Chłopca, Walentynki, Dzień Kobiet, Andrzejki, itp.. 

8. Zielona Szkoła- każdego roku, w ostatnim tygodniu nauki, uczniowie wraz ze swymi 

wychowawcami wyjeżdżają na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 

9. Uroczyste pożegnanie absolwentów Szkoły organizowane przez młodszych kolegów  

i koleżanki. 

                       

 

X  Samorządność uczniowska 

 

1. Uczniowie mają prawo do wyłonienia w demokratycznych wyborach swej reprezentacji 

zwanej Samorządem Uczniowskim. Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez 

siebie i zatwierdzonego przez Dyrekcję regulaminu. Uczniowie mają obowiązek 

respektować uchwały podjęte przez Samorząd. 

2. Władze Szkoły mają obowiązek zapewnić Samorządowi opiekuna, którym winien być 

jeden z uczących w Szkole  nauczycieli, a także okresowo lub na wniosek spotykać się  

z członkami Samorządu celem wysłuchania wniosków i postulatów oraz udzielenie 

odpowiedzi na nie. 

3. Opiekun Samorządu ma obowiązek udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej, 

służy doświadczeniem i radą, a także wysłuchuje postulatów, wniosków i przekazuje je 

adresatom. 

4.  

 

 



XI  Frekwencja 

 

 

1. Frekwencja uczniów sprawdzana jest poprzez odczytanie z dziennika listy obecności. 

Sprawdzanie frekwencji dokonuje każdy nauczyciel prowadzący w danym dniu lekcje. 

2. Obowiązkiem rodziców jest dostarczyć pisemne usprawiedliwienie lub usprawiedliwić 

ustnie nieobecność wyjaśniając przyczynę absencji dziecka. 

3. Nieusprawiedliwiona absencja jest jednym z czynników wpływających na obniżenie 

oceny zachowania. 

 

 

XII Strój uczniowski 

 

1. Strój codzienny: każdy uczeń winien dbać o swój wygląd zewnętrzny, estetykę stroju  

i fryzury. 

2. Strój odświętny: obowiązuje każdego ucznia w czasie oficjalnych uroczystości szkolnych 

oraz grupowych wyjść na imprezy kulturalne. 

3. Na rodzicach spoczywa współodpowiedzialność za wygląd i ubiór dziecka zarówno  

w dzień powszedni i podczas uroczystości. 

 

 

XIII Zajęcia dodatkowe 

 

 

1. Szkoła organizuje dla swoich uczniów zajęcia pozalekcyjne odpowiednio do grup 

wiekowych i możliwości w postaci zajęć tenisowych, teatralnych, basenowych, nauki 

jazdy konnej, nauki tańca, oraz zajęć z samoobrony.   

2. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe (nie dotyczy zajęć z jazdy konnej).  

 

 

 

XIV Mienie szkolne 

 

 

1. Uczniowie obowiązani są do poszanowania mienia stanowiącego własność Szkoły. 

2. W przypadku wyrządzenia przez ucznia szkody w mieniu Szkoły – choćby nieumyślnie, 

obowiązkiem rodziców jest jej naprawienie lub pokrycie kosztów usunięcia uszkodzeń. 

3. Nauczyciel obowiązany jest dbać o powierzone mu mienie szkolne, a także niezwłocznie 

reagować na wszelkie przejawy jego niszczenia. 

4. Nauczyciele i rodzice powinni dążyć do wpojenia dzieciom poszanowania cudzej 

własności. 

 

XV Sala lekcyjna 

 

 

1. Sala lekcyjna jest pomieszczeniem, w którym odbywają się zajęcia lekcyjne. 

2. Każda klasa ma przydzieloną do swojej dyspozycji salę lekcyjną. 

3. Uczniowie danej klasy odpowiadają za jej wystrój, wyposażenie oraz porządek w trakcie 

lekcji i po ich zakończeniu. 

4. W każdej sali znajduje się regulamin, który uczniowie muszą respektować. 



XVI Stołówka 

 

1. Uczniowie korzystający ze stołówki obowiązani są do zachowania porządku i ładu oraz 

do kulturalnego zachowania w trakcie posiłków. 

2. Uczniowie udają się do stołówki wraz z nauczycielem dyżurnym i wraz z nim                              

ją opuszczają. 

 

 

XVII  Droga do i ze szkoły 

 

1. Dojazd do Szkoły i powrót odbywają się autobusami szkolnymi. Uczniowie mają ustalone 

przystanki na których wsiadają i wysiadają. 

2. Podczas jazdy uczniowie zajmują przydzielone im miejsca, poruszanie się po autobusie  

w czasie jazdy jest zabronione. 

3. W drodze powrotnej samodzielnie z przystanku  mogą oddalić się uczniowie mający na to 

pisemną zgodę Rodziców. 

4. W przypadku spóźnienia się Rodziców po odbiór dziecka z przystanku, nauczyciel 

sprawujący dyżur w autobusie obowiązany jest zabrać dziecko na przystanek końcowy  

i tam czekać na Rodziców. 

 

 

XVIII Bezpieczeństwo uczniów 

 

1. Uczniowie mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji  

w Szkole, do bezpiecznej organizacji wycieczek i wszelkich imprez organizowanych poza 

terenem Szkoły – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Nauczyciel obowiązany jest organizować i prowadzić  zajęcia w taki sposób, by nie 

narażać bezpieczeństwa powierzonych swej opiece uczniów. O wszelkich 

nieprawidłowościach i zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel 

obowiązany jest powiadomić Dyrekcję Szkoły, a w razie potrzeby przerwać prowadzenie 

zajęć. 

3. Dyrekcja Szkoły ma obowiązek: 

a. zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i rekreacji tak w czasie 

zajęć organizowanych w Szkole, jak i poza jej terenem, 

b. niezwłocznie usunąć zagrożenia bezpieczeństwa uczniów zgłoszone przez 

nauczycieli i pracowników Szkoły, 

c. przeprowadzić raz w roku ćwiczenia ewakuacyjne uczniów na wypadek pożaru lub 

innego niebezpieczeństwa. 

 

 

             

XIX Postanowienia końcowe 

 

 

1. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej. 

2. Naruszenie postanowień REGULAMINU stanowi podstawę do ukarania ucznia oraz 

pociągnięcia do odpowiedzialności nauczyciela. 

3. REGULAMIN  niniejszy obowiązuje od 1 września 2015 r.  

 

  


