REGULAMINUCZNIA
Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej - Curie
w Policach.
I. Uczeń ma prawo:
1. Do poszanowania swojej godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich ze
strony kolegów i wszystkich pracowników szkoły.
2. Do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu
Uczniowskiego i samorządów klasowych:
 opracowania i uchwalania ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu
działania, samorządów – na ogólnym zebraniu uczniów;
 wybrania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego
(opiekunem samorządu klasy jest jej wychowawca);
 wnoszenia propozycji i wniosków dotyczących życia szkoły do Rady Samorządu
Uczniowskiego.
3. Do rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych kołach zainteresowań, realizację indywidualnych programów nauczania.
4. Do systematycznego i jawnego oceniania stanu wiedzy z poszczególnych przedmiotów
w ciągu semestru:
 każdy nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o kryteriach i zasadach
oceniania;
 uczeń ma prawo do zgłoszenia chęci poprawienia oceny ze sprawdzianu
i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie;
 nauczyciel podaje zakres materiału przewidzianego do kontroli;
 w ciągu tygodnia mogą się odbyć najwyżej dwa sprawdziany zaplanowane na całą
jednostkę lekcyjną, obejmując treść całego działu lub dużej jego części (przy czym nie
więcej niż jeden sprawdzian dziennie);
 nauczyciel określa termin sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 formą bieżącej kontroli wiadomości obejmującą dwie – trzy lekcje jest kartkówka,
która nie powinna przekraczać czasu 1/3 lekcji. Nauczyciel może stosować kartkówkę
w dowolny sposób bez uprzedzenia o niej uczniów;
 ocenione prace pisemne winny być oddane w ciągu dwóch tygodni;
 sprawdziany mogą być przeprowadzone najpóźniej na tydzień przed ustalonym
terminem wystawiania ocen półrocznych (rocznych).
5. Do brania udziału w organizowanych imprezach, konkursach na terenie szkoły
i aktywnego uczestnictwa w ich przygotowaniu.
6. Do korzystania z pomocy nauczycieli i kolegów w przypadku trudności w nauce.
7. Do zapoznania z programem nauczania, regulaminem oceniania, klasyfikowania
i promowania.
8. Do znajomości kryteriów ocen zachowania i do opiniowania projektu oceny zachowania
swoich kolegów i swojej.
Ocenę zachowania wystawia wychowawca, uwzględniając samoocenę ucznia, opinię klasy
oraz konsultując ją z nauczycielami uczącymi.

Kryteria ocen zachowania:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymagane warunki:
1. Jest wzorem w zakresie kultury i zachowania.
2. Z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły, kolegów i innych osób.
3. Dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet, reprezentując ją w konkursach
przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych imprezach i uroczystościach.
4. Rzetelnie i systematycznie pracuje nad poszerzeniem wiedzy i umiejętności.
5. Inicjuje dodatkowe działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
6. Aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych.
7. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
8. Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie (dopuszcza się spóźnienia
usprawiedliwione).
9. Jest odpowiedzialny za swoje postępy w nauce.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymagane warunki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyróżnia się kulturą osobistą.
Kontroluje się w sytuacjach trudnych, konfliktowych.
Służy pomocą innym.
Współpracuje w grupie, zespole.
Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły.
Rozwija swoje zainteresowania.
Jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa.
Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności (dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione
spóźnienia).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymagane warunki:
1. Okazuje szacunek innym osobom.
2. Pracuje nad własnym rozwojem na miarę swoich możliwości.
3. Panuje nad emocjami, łagodzi i rozwiązuje konflikty na miarę swoich możliwości.
4. Przestrzega regulaminu ucznia.
5. Uczestniczy w życiu szkoły i klasy.
6. Nie ulega nałogom, troszczy się o swoje zdrowie.
7. Przestrzega reguł i zasad komunikacji w grupie.
8. Wywiązuje się z powierzonych zadań.
9. Nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw.
10. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności (dopuszcza się 5 nieusprawiedliwionych
spóźnień).
11. W wyznaczonym terminie rozlicza się z biblioteką i zwraca wypożyczone ze szkoły
pomoce dydaktyczne.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymagane warunki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ma poprawny stosunek do dorosłych i rówieśników.
Przygotowuje się do lekcji na miarę swoich możliwości.
Przestrzega podstawowych zasad kultury.
W sytuacjach konfliktowych stara się panować nad swoimi emocjami.
Dba o mienie szkoły.
Sporadycznie udziela się społecznie.
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7. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, na które został skierowany.
8. Unika spóźnień na lekcje, a spóźnienia losowe usprawiedliwia (dopuszcza się 10 spóźnień
nieusprawiedliwionych).
9. Stara się, aby wszystkie godziny były usprawiedliwione (dopuszcza się 10 nieobecności
nieusprawiedliwionych).
10. Przez cały rok szkolny zmienia obuwie.
11. Używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z ustalonymi
zasadami (Statut Szkoły).
12. Dba o swój wygląd, nie farbuje włosów i nie strzyże ich w sposób sugerujący
przynależność do subkultur młodzieżowych, dziewczęta noszą tylko skromną biżuterię.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który przejawia, chociaż jedno z wymienionych
niżej zachowań:
Używa wulgarnego słownictwa.
Sporadycznie przejawia zachowania agresywne.
Prowokuje konflikty agresywnym zachowaniem.
Lekceważy polecenia nauczyciela.
Nie dba o schludny i czysty wygląd oraz higienę osobistą.
Nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (np. brak zadań domowych, przyborów,
podręczników).
7. Wyrządza szkody, ale naprawia je.
8. Podejmuje próby palenia tytoniu.
9. Unika zajęć pozalekcyjnych, na które został skierowany.
10. Swoim zachowaniem na lekcjach i poza lekcjami dezorganizuje pracę w grupie:
rozmawia, przeszkadza.
11. Opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (powyżej 10 godzin
nieusprawiedliwionych).
12. Nie szanuje cudzej własności.
13. Słowem lub zachowaniem lekceważy symbole narodowe i religijne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który przejawia, chociaż jedno z wymienionych niżej
zachowań:
1. Stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa swojego i innych.
2. W stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły jest arogancki, lekceważy ich
polecenia lub wchodzi w konflikty słowne.
3. Wobec kolegów stosuje przemoc psychiczną (wyzwiska, dokuczanie, wyśmiewanie) lub
fizyczną.
4. Ulega nałogom w szkole i poza nią: pali tytoń, pije alkohol, używa narkotyków lub innych
środków odurzających.
5. Nagminnie dezorganizuje zajęcia szkolne.
6. Świadomie niszczy mienie szkolne, kolegów i innych osób oraz nie naprawia wyrządzonej
szkody.
7. Dopuścił się kradzieży.
8. Wszedł w kolizję z prawem.
9. Opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (powyżej 100 godzin
nieusprawiedliwionych).
10. Narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie,
agresję lub prowokację.
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11. Rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne,
okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia
religijne.
W przypadku pkt 4, 7, 8 nawet jednorazowe wykroczenie kwalifikuje ucznia do uzyskania
oceny nagannej.
W przypadku kolejnego dopuszczenia się zachowań określonych w pozostałych punktach
w całym etapie kształcenia, uczeń otrzymuje ocenę naganną.

II. Uczeń ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Przychodzić na zajęcia lekcyjne nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.
Nie spóźniać się na zajęcia lekcyjne.
Nie przynosić do szkoły pieniędzy, biżuterii i innych cennych rzeczy.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież osobistych rzeczy (książki, tornistry,
przybory szkolne).
Przestrzegać regulaminu pracowni i innych pomieszczeń szkolnych:
 uczniowie mający zajęcia w danej pracowni odpowiadają za czystość i ład w pracowni
i przed pracownią;
 troszczą się o sprzęt i pomoce naukowe;
 w wypadku umyślnego uszkodzenia uczeń zobowiązany jest do jego naprawy, zwrotu
kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
Nie opuszczać terenu szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych:
 w czasie przerw uczniowie przebywają w budynku szkolnym lub na wyznaczonym
przez nauczycieli terenie;
 mają obowiązek przestrzegać zaleceń nauczycieli dyżurujących.
Zmieniać obuwie. Okrycia wierzchnie i obuwie pozostawiać w szatni.
Przestrzegać zasad współżycia społecznego:
 szanować godność, poglądy i przekonania innych,
 reagować i przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, swoją postawą
pozytywnie oddziaływać na negatywne zachowania uczniów oraz szczególną opieką
otoczyć uczniów klas młodszych,
 nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej
lub ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka,
 każdy członek społeczności odpowiada proporcjonalnie do dojrzałości, wieku,
kwalifikacji i funkcji za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.
Nie wprowadzać na teren szkoły osób spoza społeczności uczniowskiej.
Usprawiedliwić nieobecność w ciągu 5 dni.
Dbać o honor i tradycje szkoły.
Do tradycji szkolnych należą:
- 1 września – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
- Październik – pasowanie pierwszoklasistów na uczniów;
- 14 października – Dzień Edukacji Narodowej;
- 21 listopada – Dzień Życzliwości;
- 14 lutego – Walentynki;
- 21 marca – Dzień Wiosny;
W dniu tym uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas
całodzienne wyjście klasy poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych.
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Wymaga to jednak zwykłej procedury zgłaszania imprezy uczniowskiej poprzez
„Kartę wycieczki” - na trzy dni przed Dniem Wiosny. Inne wyjście czy wagary są
traktowane jak ucieczka, a uczestnicy takiej formy obchodów Dnia Wiosny mają jeden
dzień nieusprawiedliwionej absencji.
- 1 kwietnia – Prima Aprilis;
Uczniowie w tym dniu mają prawo do robienia „psikusów” w dobrym tonie np.
poprzez prowadzenie lekcji przez siebie, odpytywanie nauczyciela, przebierania się w
dowcipne stroje czy charakteryzacje, wydawanie śmiesznych gazetek, rysowanie
karykatur itp. Nie mają prawa opuszczania szkoły w tym dniu.
- 28 maja – Święto Szkoły;
- 1 czerwca - Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego;
- uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VI połączone z przekazaniem Sztandaru;
- zakończenie roku szkolnego klas I – V;
- apele poświęcone świętom narodowym.
12. Respektować zarządzenia dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, wychowawcy klasy,
ustaleń RSU i samorządu klasowego.

III.

Nagrody i kary

Społeczność szkolna nagradza ucznia za rzetelną naukę i pracę na rzecz klasy i szkoły oraz
wybitne osiągnięcia.
1. Ustala się następujące rodzaje nagród i tryb ich przyznawania:
 Rada Pedagogiczna przyznaje na koniec roku szkolnego Srebrną Tarczę uczniom klas
IV - VI, którzy spełniają następujące warunki:
a/ otrzymali oceny bardzo dobre lub celujące;
b/ ocenę wzorową z zachowania;
 uczniowie klas VI, którym przyznano Srebrną Tarczę dokonują wpisu do księgi
pamiątkowej szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej;
 uczniowie klas IV - VI, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej
ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymują promocję z wyróżnieniem;
 rodzice uczniów klas VI, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę
wzorową z zachowania otrzymują list gratulacyjny od Rady Pedagogicznej.
2. Za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych uczniowie
mogą otrzymać nagrodę książkową i dyplom w dniu zakończenia roku szkolnego.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Ucznia mogą być stosowane następujące
kary:
1. Upomnienie ucznia przez wychowawcę na terenie klasy.
2. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz i prawa do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych.
3. Upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły udzielone w obecności rodzica.
4. Przeniesienie do równorzędnej klasy w swojej szkole.
5. Przeniesienie do innej szkoły.
6. Uczeń, jego rodzice, wychowawca, samorząd uczniowski ma prawo odwołania się od
ustalonej kary (tylko w przypadku punktu 4 i 5) w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia zgodnie
z trybem odwoławczym określonym w Statucie Szkoły.
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