REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SANOKU
Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
2. Konwencji Praw Dziecka.
3. Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku.
4. Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku.
5. Propozycji Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku.
Lp.
1.

2.

Zagadnienia:

Człowiek –
członek
szkolnej
społeczności

Lekcja jest
główną formą
nauczania
i wychowania

Uczniowie
Nauczyciele
Mają prawo do:
Mają obowiązek:
Mają prawo do:
Mają obowiązek:
Każdy członek szkolnej społeczności (uczeń, nauczyciel, inni pracownicy, rodzice)-jako człowiek bez względu na swój
wiek i funkcję w szkole, ma prawo do: poszanowania swojej 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 zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi
-dbać o dobro podległych sobie osób oraz o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowań i osiągnięć
Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada(proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji) za szkody uczynione
swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi
Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swojej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości(większości) lub siły fizycznej czy
ekonomicznej, do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.
-znajomości celu lekcji,
-brać aktywny udział w lekcji,
-wyboru jednego
-maksymalnie ułatwiać uczniowi
oraz zadań lekcyjnych
przestrzegać ustalonych zasad
z obowiązujących
dotarcie do istoty tematu lekcji
-jasnego i zrozumiałego
i porządku w czasie lekcji
programów nauczania i motywować jego aktywność w
dla nich przekazu treści
-uzupełniać braki wynikające
-wyboru form i metod wykonywaniu przez niego zadań
-zadawania pytań
z absencji
pracy na lekcji
lekcyjnych
nauczycielowi
-przestrzegać zasad
-wyjaśniać niezrozumiałe treści
w przypadku natrafienia
bezpieczeństwa
lekcji na prośbę uczniów
na trudności
-przygotować niezbędne środki
dydaktyczne, zapewnić
bezpieczne ich używanie
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3.

Praca klasowasprawdzian
Obejmuje treści całego
działu lub jego części,
czas trwania 1-2 godziny
lekcyjne

4.

Zadania
domowe

-znajomość zakresu
pracy klasowej i
wymagań, jakim będą
musieli sprostać:
-najwyżej 3 sprawdziany
w ciągu tygodnia, ale nie
więcej niż jeden
sprawdzian dziennie
-ustalenie terminu
sprawdzianu z
nauczycielem
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem

-przygotować się do sprawdzianu
poprzez powtórzenie materiału
-przynieść materiały wymagane na
sprawdzianie przez nauczyciela
(zeszyt prac klasowych, papier
podaniowy, przybory
geometryczne, słowniki itp.)

-wyboru formy
sprawdzianu
-nieprecyzowania
terminu sprawdzianu,
jeśli uczniowie
dezorganizowaliby
proces kontroli
postępów poprzez
ucieczki, absencję itp.

- ochrony przed
nadmierną ilością zadań
domowych; praca
domowa nie może być
zadawana w ostatnim
dniu nauki w szkole
przed dniami wolnymi,
jeśli następna lekcja z
tego przedmiotu odbywa
się w pierwszym dniu po
dniach wolnych
- czasu dodatkowego na
uzupełnienie zeszytu i
notatek w przypadku nieobecności trwającej

- systematycznie i terminowo
odrabiać zadania domowe
- uzupełniać braki wynikające z
nieobecności

- wyboru formy
zadania domowego
- terminu realizacji
zadania domowego
- zadania dodatkowej
pracy, jeśli
nieobecność ucznia
na lekcji jest
nieusprawiedliwiona
- kontroli zadania
domowego nawet gdy
uczeń był nieobecny,
jeśli nieobecność jest
nieusprawiedliwiona.

-przestrzegać zasady ilościowego
obciążenia uczniów
sprawdzianami
(jeżeli termin sprawdzianu
zostanie przełożony na prośbę
uczniów, są oni zobowiązani do
jego napisania w terminie
ustalonym z nauczycielem bez
względu na ilość sprawdzianów
zapowiedzianych na dany
tydzień)
-zapowiadać termin sprawdzianu
z tygodniowym wyprzedzeniem
-podać uczniom zakres materiału
i wymagania sprawdzianu
-rzetelnie sprawdzić prace
uczniów, napisać recenzję lub
podać punktację
-omówić wyniki sprawdzianu,
omówić z uczniami typowe dla
klasy błędy ( do dwóch tygodni
od dnia pisania).
- przestrzegać zasady
ilościowego obciążania uczniów
zadaniami domowymi
- rzetelnie kontrolować i oceniać
zadania domowe
- poinformować ucznia o ocenie z
zadania domowego i uzasadnić ją
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dłuższej niż:
5 kolejno następujących
po sobie dni - 1 tydzień,
ok. miesiąca - 2 tygodnie
5.

Frekwencja

6.

Zdrowie i
bezpieczeństwo

-punktualnie przychodzić na
zajęcia
-usprawiedliwiać nieobecności w
szkole bezpośrednio po
zakończeniu absencji (do 14 dni)
-zgłaszać nauczycielowi,
wychowawcy klasy lub dyrekcji
informację o złym samopoczuciu
w danym dniu celem uzyskania
zwolnienia z lekcji
-nie mogą samowolnie, bez wiedzy
nauczyciela opuszczać szkoły

-ochrony swojego
zdrowia i
bezpieczeństwa
-uzyskania pierwszej
pomocy w razie
wypadku lub nagłego
zachorowania

-przebywać podczas przerwy na
korytarzu tego piętra na którym
odbywać się będą zajęcia
-podczas przerw zachowywać się
spokojnie, nie biegać, nie narażać
swoim zachowaniem
bezpieczeństwa innych, nie
wychodzić poza teren szkoły
-po ostatniej lekcji w danym dniu
zejść do szatni, spokojnie ubrać się
i opuścić szkołę,
-o złym samopoczuciu
zameldować wychowawcy,
innemu nauczycielowi lub
pielęgniarce szkolnej,
-respektować zarządzenia służby

-do ochrony swego
zdrowia i
bezpieczeństwa w
szkole
-do korzystania z
pomocy służby
zdrowia w razie
wypadku lub złego
samopoczucia

-punktualnego rozpoczynania
zajęć lekcyjnych
-usprawiedliwianie własnej
nieobecności w szkole
-zawiadomienie dyrektora o
nieobecności w danym dniu,
przed rozpoczęciem przez nich
zajęć
-usprawiedliwianie obecności
uczniom zgodnie z przyjętymi
zasadami
-sprawdzenie na każdej lekcji
frekwencji w klasie
-w razie dłuższej lub częstej
nieobecności ucznia
skonsultować się z jego
rodzicami
-zapewnić uczniowi opiekę
podczas zajęć lekcyjnych, poza
lekcyjnych i przerw
-zamykać sale lekcyjne podczas
przerwy i po zakończonych
zajęciach
-bezzwłocznie zgłosić
dyrektorowi informację o
zauważonych zagrożeniach lub
zaniechać zajęć lekcyjnych, jeśli
zagrożenia nie da się usunąć
środkami podręcznymi
-rygorystycznie przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa na
terenie szkoły i poza nią w czasie
wyjść z uczniami
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zdrowia dotyczące badań
specjalistycznych, szczepień,
fluoryzacji,
-dbać o wygląd estetyczny i
higienę ciała
- noszenia schludnego stroju:
 codziennego:
strój dla ucznia: ciemne, długie,
jednokolorowe
spodnie, nie
krótsze niż do kolan. Koszulka
zasłaniająca ramiona i brzuch.
Strój dla uczennicy: ciemne,
długie, jednokolorowe spodnie
lub spódnica (nie krótsza niż do
kolan). Przez cały rok szkolny
obowiązuje strój zakrywający
dekolt, brzuch, biodra.
 odświętnego:
biała bluzka/koszula z krótkim
lub długim rękawem, czarne lub
granatowe, długie spodnie lub
spódnica. Strój obowiązuje
podczas uroczystości szkolnych.
 dowolnego:
jest to codzienny strój ucznia
zachowujący
podstawowe
zasady estetyki i kultury ubioru.
Strój
dowolny
będzie
dopuszczony na terenie szkoły
podczas dyskotek szkolnych,
wycieczek, Dnia Dziecka, Dnia
Samorządności, Dni Sportu oraz
innych ustalonych przez RP.
Wygląd ucznia powinien być
schludny:
zadbane
włosy,
obcięte
paznokcie,
brak
makijażu.

-zawiadomić rodziców o złym
samopoczuciu lub wypadku,
jakiemu uległ uczeń w szkole
-zapewnić opiekę choremu
uczniowi.
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Nie mogą :
- zapraszać osób

obcych do szkoły
bez powiadomienia dyrekcji,
-przynosić do szkoły przedmiotów
zagrażających:
 bezpieczeństwu (broń, gaz,
noże, petardy, materiały
wybuchowe i żrące),
 zdrowiu i życiu(alkohol, środki
psychoaktywne, leki, napoje
energetyzujące, papierosy, epapierosy)
- ze względów bezpieczeństwa
niedopuszczalne jest noszenie:
długich kolczyków lub ich
większej ilości, innej biżuterii
zagrażająca bezpieczeństwu,
-nie dopuszcza się przekłuwania
nosów, pępków i innych miejsc na
ciele
- na terenie szkoły obowiązuje
również zakaz noszenia czapek lub
innego rodzaju nakryć głowy.
7.

Szczegółowe Nagrody można otrzymać za:
kryteria
1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej
nagradzania
2. Udział w innym konkursie (w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca)
3. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
i karania
4. Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej lub środowiskowej
uczniów
5. Pracę na rzecz klasy
6. Pracę na rzecz szkoły
7. Pracę na rzecz innych, działalność charytatywną/wolontariat
8. Pomoc kolegom w nauce
9. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności
10. Wyjątkową kulturę osobistą
11. Wzorową frekwencję
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12. Pracę w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach działających na terenie szkoły
13. Wzorowe zachowanie i wyniki w nauce

Możliwe nagrody, to:
1) Pochwała przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę klasy wobec zespołu klasy,
2) Pochwała przez dyrektora szkoły wobec zespołu klasy,
3) Pochwała przez dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,
4) Pochwała przez wychowawcę klasy na zebraniu klasowym rodziców,
5) Pochwała przez dyrektora szkoły na zebraniu rodziców,
6) Anulowanie kary upomnienia, z wykreśleniem wpisu w dzienniku lekcyjnym, jako wstęp do uzyskania kolejnych nagród,
7) Dyplom od nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, dyrektora,
8) Nagroda rzeczowa,
9) List gratulacyjny dla ucznia i rodzica,
10) List pochwalny dla rodziców,
11) Wpis do „Złotej Księgi Uczniów”
12) Przyznanie tytułu Najlepszego Absolwenta Roku Szkoły Podstawowej i Prymusa Szkoły (oddziały gimnazjalne)

Kary można otrzymać za:
1. Przeszkadzanie na lekcjach
2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela
3. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły
4. Ignorowanie nauczyciela
5. Ubliżanie kolegom, wulgarne słownictwo
6. Bójki, zaczepianie słowne lub fizyczne
7. Złe zachowanie na przerwach, na dyskotece, na wycieczce i innych imprezach szkolnych
8. Niewłaściwe obuwie
9. Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku
10. Niszczenie rzeczy innych osób
11. Używanie telefonów komórkowych podczas lekcji oraz na terenie szkoły
12. Nagrywanie (bez zgody nauczyciela) przebiegu lekcji, za pomocą sprzętu audiowizualnego lub
telefonukomórkowego.
13. Kradzież
14. Zaśmiecanie otoczenia
15. Palenie papierosów i e-papierosów
16. Spóźnianie się na lekcje
17. Nie wywiązywanie się z obowiązków ucznia
18. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwianie
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19. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw
20. Wyłudzanie pieniędzy
21. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających
22. Łamanie wszelkich innych zasad zawartych w regulaminie szkoły

Rodzaje kar w zależności od przewinień :
Przewinienie
 zniszczenie sprzętu, mienia szkolnego
 świadome zanieczyszczenie szkoły (plucie, rysowanie po
parapetach, kaloryferach, ławkach itp., wylewanie
napojów, zalewanie łazienek oraz śmiecenie)
 brak obuwia zmiennego
 używanie wulgarnych słów, niekulturalne odnoszenie się
do kolegów, nauczycieli i personelu szkoły
 wszelkie przejawy agresji :
- bójki
- wymuszanie pieniędzy
- publiczne ośmieszanie
- zjawisko "fali szkolnej"
- uczestnictwo w bójkach i burdach na terenie osiedla i
miasta
 palenie papierosów, e-papierosów

 przeszkadzanie na lekcjach i niewykonywanie poleceń
nauczyciela

12341212123412-

45121234-

Rodzaj kary
dokonanie napraw w miarę możliwości
wykonanie prostych pomocy naukowych
poniesienie kosztów naprawy sprzętu lub odkupienie go
pomoc panu konserwatorowi w naprawie
pomoc w sprzątaniu (po lekcjach)
usunięcie śladów zanieczyszczeń
sprzątanie szkoły pod nadzorem pani woźnej
sprzątanie + zakup środków czystości
uwaga negatywna w e-dzienniku
zakaz wstępu na dyskotekę szkolną
zakaz wyjść i wyjazdów z klasą
obniżenie oceny z zachowania
obniżenie oceny z zachowania na poprawne lub
nieodpowiednie (w zależności od przewinienia)
prace fizyczne na rzecz szkoły :
- sprzątanie obejścia szkoły
- pomoc w konserwacji sprzętu
- sprzątanie sal szkolnych
zmiana klasy
usunięcie ze szkoły
przygotowanie lekcji na temat szkodliwości palenia
papierosów
obniżenie oceny z zachowania do poprawnego lub nieodpowiedniego
wpis uwagi w e-dzienniku
rozmowa z wychowawcą klasy i rodzicami
rozmowa z pedagogiem i dyrektorem szkoły
obniżenie oceny z zachowania
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 ignorowanie nauczycieli i pracowników szkoły
 złe zachowanie na przerwie, na dyskotece, na wycieczce

 kradzież i niszczenie mienia innych osób
Spóźnianie
 powyżej 15 minut
 nagminne (kilka razy dziennie, kilka razy w tygodniu)
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia
 do 7 h
 od 7 do 25 h
 powyżej 25 h

1234121-

wpis uwagi w e-dzienniku
rozmowa z wychowawcą klasy i rodzicami
obniżenie oceny z zachowania
wpis uwagi w e-dzienniku
rozmowa z wychowawcą klasy i rodzicami
obniżenie oceny z zachowania
zwrot, odkupienie lub naprawa zniszczonych
przedmiotów
2 - informacja do rodziców, wychowawcy, dyrektora
szkoły i pedagoga
- wpis uwagi do e-dziennika, gdy spóźnienia się powtarzają
- nieobecność nieusprawiedliwiona
- obniżenie oceny z zachowania oraz pisemna uwaga wych.
i dyrekcji szkoły do rodziców
- obniżenie oceny z zachowania
- rozmowa z wychowawcą, pedagogiem i rodzicami, jeśli
nie było wcześniejszych uwag o obniżeniu oceny
decyduje wychowawca
- obniżenie oceny z zachowania o 1 stopień oraz rozmowa
z wychowawcą, rodzicami, pedagogiem i dyr. szkoły
- obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej oraz
rozmowa z wychowawcą, rodzicami, pedagogiem i dyr.
szkoły
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 spożywanie alkoholu i innych środków odurzających
(w szkole i poza nią)

 noszenie nieodpowiedniej biżuterii, makijażu,
prowokujących strojów

 używanie telefonów komórkowych podczas lekcji oraz na
terenie szkoły
 konflikt z prawem w szkole i poza nią

Inne przewinienia wynikające ze złamania regulaminu
szkolnego
Za
 nagminne łamanie regulaminu szkoły
 spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby
 kradzież
 kolizję z prawem
 demoralizację innych uczniów

1 - uwaga w e-dzienniku i wezwanie rodziców
2 - rozmowa z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem
+ powiadomienie rodziców i KPP w uzasadnionych
przypadkach.
3 - obniżenie oceny z zachowania
4 - przeniesienie do innej klasy
Uczeń powinien :
 zdjąć biżuterię
 zmyć makijaż
 ubrać się odpowiednio
Kary :
1 - uwaga w e-dzienniku
2 - pracach na rzecz szkoły (wykonanie pomocy dydaktycznych,
dekoracje, itp.)
3 - w przypadku nie zastosowania się ucznia do wymogów
odnośnie odpowiedniego stroju powiadamia się rodzica
w celu dostarczenia dziecku odpowiedniego stroju lub
odebrania go z terenu szkoły.

Odrębny regulamin/procedury
1 - poinformowanie wychowawcy, pedagoga i dyrekcji
2 - obniżenie oceny z zachowania
3 - notatka w dokumentacji szkolnej
4 - rozmowa z rodzicami
5 - ograniczenie lub zakaz udziału w imprezach
1 - uwaga w e-dzienniku
2 - rozmowa z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem
3 - obniżenie oceny z zachowania
4 - pomoc w naprawie szkód
1 - przeniesienie do innej klasy
2 - przeniesienie do innej szkoły
3 - zgłoszenie sprawy do odpowiednich instytucji
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 Karyudziela się po wysłuchaniu ucznia
 Kary stosują nauczyciele, wychowawcy oraz poszczególne organy szkoły w zakresie swoich kompetencji
 Kara nie może naruszać godności człowieka, nietykalności osobistej, prawa Rzeczypospolitej Polskiej i prawa
wewnątrzszkolnego
 Kara może być zastosowana po rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, po umożliwieniu obrony i musi być współmierna do winy
 Rodzice lub opiekunowie ucznia powinni by zawsze powiadomieni przez wychowawcę klasy o zastosowaniu wobec ich
dziecka kary
 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez
nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary
 Dyrektor szkoły może zawiesić wymierzenie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie Samorządu
Uczniowskiego albo nauczyciela - wychowawcy.
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