REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W LUBLINIE
I. CELE I ZADANIA SZKOŁY
Wiernie i radośnie prowadźcie
dalej rozpoczęte dzieło.
św. Aniela Merici
Młodość jest szczególnym bogactwem człowieka. Jest to bogactwo odkrywania,
a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych
decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości w wymiarze ściśle osobowym ludzkiej egzystencji.
(...) Okres młodości jest czasem szczególni intensywnego odkrywania ludzkiego „ja” i
związanych z nim właściwości oraz uzdrowień.
Jan Paweł II
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim
mirażom ułatwionego życia, musicie od siebie wymagać. To znaczy właściwie „więcej być.
Jan Paweł II
Szkoła nasza realizuje wartości katolickie i działa na zasadzie wspólnoty, którą
stanowią: uczniowie, nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie). Oznacza to, że wszyscy
czują się w równym stopniu odpowiedzialni za kształt i funkcjonowanie szkoły.
Nadrzędnym celem wychowawczo - dydaktycznym szkoły jest wspieranie uczniów we
wszechstronnym i jak najpełniejszym rozwoju ich osobowości z uwzględnieniem
indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, tak by wychować uczniów
na

zaangażowanych,

twórczych,

odpowiedzialnych

i

świadomych

swego

miejsca

w społeczeństwie.
Zasady i wartości chrześcijańskie są podstawą procesu wychowawczego. Cały proces
postępu i ubogacenia osobowości uczniów oparty jest na światopoglądzie i wartościach
chrześcijańskich, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wychowawczego św. Anieli Merici
opartego na miłości, rozumie i wierze katolickiej.
Pragniemy przygotować młodego człowieka do podejmowania w przyszłości
odpowiedzialnych zadań dorosłego życia. W tym celu staramy się:


tworzyć warunki sprzyjające akceptacji każdego ucznia, ukazywać tkwiące w nim
możliwości, mocne strony osobowości, aby wzmóc wiarę we własne siły, poczucie
bezpieczeństwa oraz wzajemne zaufanie, co jest podstawą aktywnego współdziałania
uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),



budować życzliwą i przyjazną atmosferę w zespołach klasowych,
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wyrabiać przekonanie, że stałe doskonalenie życia szkoły, a nade wszystko własnej
klasy jest prawem i obowiązkiem nie tylko nauczycieli, ale również uczniów i ich
rodziców,



systematycznie zaznajamiać uczniów i rodziców z założeniami wychowawczodydaktycznymi szkoły,



organizować – regularnie (raz w miesiącu) oraz w razie potrzeb - spotkania rady
rodziców z dyrektorem szkoły służące omawianiu bieżących osiągnięć i wspólnemu
szukaniu optymalnych rozwiązań pojawiających się problemów.
Regulamin szkoły ma służyć w zachowaniu równowagi i równości (podmiotowej),

dlatego każdy członek wspólnoty zobowiązany jest do ponoszenia konsekwencji swoich
zachowań niezgodnych z zasadami i wartościami propagowanymi przez szkołę. Konsekwencje
te wyznaczone są przez społeczność szkoły i ujęte w niniejszym regulaminie. Niniejszy
regulamin obowiązuje na terenie szkoły rozumianej jako wszelkie miejsca,

w

których uczniowie znajdują się w ramach zajęć zorganizowanych przez szkołę.

II. ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE
1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w godzinach od 700
do 1700.
2. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III w godz. 700 – 1700 oraz
uczniowie klas IV-VIII po zakończonych lekcjach do godziny 1530. Rodzice zapisują
dziecko z klas I-III do świetlicy szkolnej przez wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do
świetlicy. Dziecko jest zobowiązane przestrzegać regulaminu świetlicy.
3. Lekcje w szkole rozpoczynają się punktualnie o godz. 800, a poprzedzone są modlitwą
poranną o godz. 750.
4. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych i podział uczniów na zespoły ustala dyrektor
szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
5. Indywidualne

sprawy

dotyczące

uczniów

(problemy

dydaktyczno-wychowawcze

i opiekuńcze) rodzice (prawni opiekunowie) omawiają z wychowawcą klasy, nauczycielami
świetlicy, pedagogiem, psychologiem i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
6. Zebrania wychowawców klas z rodzicami (prawnymi opiekunami) i zebrania ogólnoszkolne
odbywają się 3-4 razy w roku. Wychowawcy i nauczyciele przeznaczają również na
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konsultacje z rodzicami (prawnymi opiekunami) jedno popołudnie w miesiącu (wg
harmonogramu).
7. Nasza szkoła jest publiczną, ale nie samorządową i dlatego respektuje ogólnopolskie
przepisy dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów.
8. Uczniowie są ubezpieczeni z funduszy rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem
szkoły.
9. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu i kultura zachowania.
10.

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły

11.

Wszelkie działania pozaszkolne, które odbywają się pod szyldem szkoły, wymagają

zgody dyrektora.
III. FINANSOWE ZASADY DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
1. Budżet szkoły to 100% dotacji z Urzędu Miasta i dodatkowa opłata rodziców. W celu
pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem szkoły pobierane są od rodziców (prawnych
opiekunów) dodatkowe dobrowolne opłaty, z których tworzy się tzw. Fundusz Rady
Rodziców.
2. Wysokość dodatkowych opłat ustala Rada Rodziców.
3. W przypadku rezygnacji ucznia z uczęszczania do szkoły lub jego usunięcia, wszelkie opłaty
za rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi (za wyjątkiem wypadków losowych).
4. W uzasadnionych wypadkach rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć wniosek na ręce
dyrektora szkoły o okresowe zmniejszenie, zawieszenie lub zwolnienie z obowiązku
płacenia składki na fundusz szkolny rodziców. Dyrektor przekazuje wniosek
przewodniczącemu Rady Rodziców, który wraz całym zespołem Rady Rodziców rozpatruje
złożony wniosek i decyduje o okresowym zmniejszeniu lub zwolnieniu

z

płacenia składki na fundusz Rady Rodziców.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
Prawa człowieka są po to, aby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich
zadań i powinności. Ażeby w ten sposób mógł się rozwijać. Mógł stawać się bardziej
cz1owiekiem.
Jan Paweł II
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Uczeń ma prawo do nauki a zarazem jest ona jego ważnym obowiązkiem. Prawa
i obowiązki tak bardzo wzajemnie się przenikają, że czasem trudno oddzielić je konkretną
granicą. Nasza szkoła chce uczniowi pomóc w odpowiedzialnym przygotowaniu się do zadań
życia dorosłego. Jest to związane z pracą, którą musisz podjąć sam. Jego prawa i obowiązki
mają być pomocą w twórczym zmaganiu się z problemami, jakie niesie z sobą dzieciństwo
i młodość.
I. Uczeń
1. Uczniowie mają prawo:


znać Statut Szkoły, obowiązujące w szkole regulaminy oraz programy nauczania
i wychowania, z którymi zostajesz zapoznany przez wychowawców i innych uczących
nauczycieli na pierwszych lekcjach roku szkolnego,



do wyrażania opinii dotyczących szkoły, szanując jednak jej dobre imię oraz prawa
i godność innych ludzi,



do poszanowania godności osobistej i pełnej tolerancji bez względu na osiągane przez
siebie wyniki w nauce,



do uczestniczenia w pełni w życiu szkoły: uczestnictwo w różnych imprezach szkolnych
i klasowych, również: w wycieczkach, przedstawieniach teatralnych, seansach
filmowych i innych.

2. Uczniowie mają obowiązek:


dbać o dobre imię szkoły, wzbogacać tradycje szkolną i szanować symbole
towarzyszące od początku jej działalności,



pracować rzetelnie, stawiać sobie wymagania proporcjonalnie do możliwości
i uzdolnień, ciągle podnosząc swoje umiejętności,



sumiennie i odpowiedzialnie wypełniać podjęte zadania i obowiązki,



przestrzegać postanowień władz szkolnych: zarządzeń dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej i postanowień samorządu uczniowskiego,



w czasie pobytu w szkole podporządkować się poleceniom nauczycieli i pracowników
szkoły, przestrzegać regulaminów,



nie naruszać godności własnej i innych, okazywać szacunek każdemu człowiekowi,
a szczególnie tym, którzy są od niej starsi,



być wrażliwym na potrzeby innych,
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być koleżeńskim, umieć poświęcić swój czas koleżance, koledze (pomoc w nauce,
odwiedziny w czasie choroby, dobre słowo, pożyczenie książki itp.),



dbać o kulturę słowa, nie przeklinać, używać zwrotów grzecznościowych,



być prawdomównym i uczciwym,



tworzyć atmosferę życzliwości i zrozumienia,



dbać o dobrą atmosferę w klasie, w szkole, aby nie było uczniów odrzuconych,
pogardzanych, jak również tych, którzy odrzucają, pogardzają.

II. Lekcja
1. Uczniowie mają prawo:


znajomości celu lekcji oraz jej zadań,



jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,



zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności,



do pomocy w nauce w przypadku problemów z uczeniem się jakiegoś przedmiotu
szczególnie gdy wynikają one z dłuższej nieobecności w szkole spowodowane sytuacją
zdrowotną.

2. Uczniowie mają obowiązki:


brać aktywny udział w lekcjach



przestrzegać ustalonych zasad i przyjętego porządku w czasie lekcji,



punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia,



uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, które sami wybrali,



przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni szkolnej,



po zakończeniu zajęć obowiązkowych: uczniowie klas I-III oczekują na przyjście
rodzica (prawnego opiekuna) w świetlicy szkolnej; uczniowie klas IV-VIII przebywają
w bibliotece szkolnej lub w świetlicy dla uczniów kaas starszych.

3. Nauczyciel ma prawo:


wyboru jednego z obowiązkowych programów nauczania,



wyboru form i metod pracy na lekcji,



do szacunku, poszanowania godności osobistej.

4. Nauczyciel ma obowiązki:


maksymalnie ułatwić uczniowi zrozumienie tematu lekcji,



motywować ucznia do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
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wyjaśnić niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,



przygotować niezbędne środki dydaktyczne i zapewnić bezpieczne ich używanie.

5. Dyrektor szkoły ma obowiązki:


zapienić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne,



pełnić nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami.

III. Prace domowe, zeszyt przedmiotowy
1. Uczniowie mają prawo:


ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe,



takiego zadania domowego, które uwzględnia jego psychiczne i fizyczne możliwości,



zapoznania przez nauczyciela z wymogami prowadzenia zeszytu.

2. Uczniowie mają obowiązki:


starannego i sumiennego odrabiania pracy domowej,



zgłoszenia nauczycielowi na początku lekcji braku zadania z podaniem przyczyny,



kształtowania u siebie nawyku odrabiania prac domowych tym samym dniu w którym
zostały zadane,



starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymogami nauczycieli.

IV. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne
1. Praca klasowa i sprawdzian obejmuje całe działy lub duże jego części, czas ich trwania
wynosi 1-2 godziny lekcyjne.
2. Uczniowie mają prawo:


znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań, jakim musi sprostać,



najwyżej dwóch sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jeden sprawdzian
dziennie,



ustalenie terminu sprawdzianu z nauczycielem przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem,



poznania oceny swojej pracy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty jej
napisania,
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dnia wolnego od sprawdzania wiadomości (zarówno pisemnego jak i ustnego),
bezpośrednio po dłuższej nieobecności ucznia lub klasy w szkole (ferie świąteczne,
zimowe, wycieczki, nieobecności z powodu choroby itp.).

3. Uczniowie mają obowiązek:


przygotować się do sprawdzianu,



przynieść potrzebne przybory wymagane na sprawdzianie (materiały itp.),



być obecnym na sprawdzianie chyba, że ważne przyczyny usprawiedliwiają jego
absencję,



poprawić sprawdzian lub napisać w innym terminie wg zasad ustalonych przez
nauczyciela.

4. Inną formą pisemnego sprawdzianu wiadomości jest kartkówka:


jest formą pisemną odpowiedzi ustnej i obejmuje treści co najwyżej 3 ostatnich lekcji,



czas jej trwania wynosi do 20 minut,



jej termin nie musi być wcześniej ustalony.

5. Nauczyciel ma prawo:


wybory formy sprawdzianu,

6. Nauczyciel ma obowiązek:


przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami,



zapowiadać termin sprawdzianu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,



podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu,



przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed zapowiedzianym sprawdzianem,



rzetelne sprawdzić prace uczniów w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie, zapoznać
uczniów z zasadami oceniania,



omówić wyniki sprawdzianu (w terminie określonym przez nauczyciela),



zanotować w dzienniku lekcyjnym fakt przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej
i przeprowadzenia sprawdzianu z podaniem zakresu materiału oraz omówienia jego
wyników.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo zapoznać się z pracami klasowymi dzieci
zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela. Mają też obowiązek dopilnowania, aby
dzieci poprawiły prace klasowe lub napisały je w innym terminie.
8. Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek:


kontrolować zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi,
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kontrolować sposób poprawiania prac przez nauczycieli, szczególnie w przypadkach
dużej ilości ocen negatywnych.

V. Frekwencja

1.

Uczniowie mają obowiązek:
 punktualnie przychodzić na zajęcia,
 usprawiedliwiać każdą nieobecność w szkole w ciągu 7 dni od momentu powrotu
do szkoły,
 zgłaszać nauczycielowi lub wychowawcy informacje o złym samopoczuciu, celem
uzyskania zwolnienia z lekcji,
 uzupełnić braki w wiadomościach spowodowanych przez absencję.

2.

Uczniowie nie mogą bez wiedzy nauczycieli opuszczać szkoły.

3.

Nauczyciel ma obowiązek:
 punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 usprawiedliwiania własnej nieobecności,
 zawiadomienia dyrektora szkoły o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem
przez niego zajęć,
 usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,
 sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie,
 w razie dłuższej powyżej 7 dni nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).

4.

Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy,
konkursy przedmiotowe, zawody, itp.) jest traktowana jako obecność z wpisem
w rubryce nieobecności jej powodu.

5.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek pisemnego usprawiedliwiania każdej
nieobecności dziecka w szkole z podaniem jej powodu w ustalonym terminie.

6.

Ucznia może zwolnić do domu, na pisemną lub ustną prośbę rodzica (prawnego opiekuna),
pielęgniarki szkolnej lub wskutek decyzji wychowawca klasy, dyrektor szkoły.

7.

W przypadku uchylania się ucznia od zajęć szkolnych bez wiedzy rodziców (prawnych
opiekunów), wychowawca informuje o nieobecnościach ucznia, rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły.
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8.

Ucznia, w przypadku złego samopoczucia, można zwolnić do domu tylko wtedy, gdy ma
zapewnioną opiekę osoby dorosłej.

9.

Dłuższa, planowana nieobecność ucznia z przyczyn innych niż choroba wymaga zgody
dyrektora szkoły.

10. W przypadku nieobecności nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom
zastępstwo innego nauczyciela (w szczególnym przypadku opiekę świetlicy szkolnej lub
dzień wcześniej poinformować o zwolnieniu z lekcji do domu w sposób przyjęty w szkole).
VI. Ocenianie uczniów

1.

Ocenianie uczniów (ocenianie z przedmiotów i ocenianie zachowania) odbywa się zgodnie
z zasadami w Statucie Szkoły.

2.

Uczniowie mają prawo:
 znać

wymagania

nauczycieli

dotyczące

sposobów

oceniania

jego

wiedzy

i umiejętności,
 do sprawiedliwej i jawnej oceny (zarówno opisowej jak i cyfrowej), udokumentowanej
w dzienniku szkolnym i uzasadnionej przez nauczyciela,
 do co najmniej trzech ocen z wiadomości w semestrze,
 znać wszystkie swoje oceny,
 znać oceny roczne na tydzień przed klasyfikacją (w przypadku zagrożenia oceną
niedostateczną w nauce lub naganną z zachowania znać ją na jeden miesiąc przed
klasyfikacją).
3. Nauczyciele informują pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia zagrożonego
roczną ocena niedostateczną lub naganną oceną zachowania na jeden miesiąc przed
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie)

są

zobowiązani potwierdzić pisemne przyjęcie informacji.
4. Nauczyciele mają obowiązek systematycznie oceniać uczniów, a oceny powinny być znane
uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).
5. Rodzice

(prawni

opiekunowie)

ponadto

mają

prawo

i

obowiązek

udziału

w wywiadówkach i zebraniach organizowanych przez szkołę.
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VII. Ocena zachowania
1. Ocena zachowania ucznia (tzw. ocena ze sprawowania) jest opinią naszej szkoły
o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie
religijnej, postawie wobec nauczycieli, kolegów i innych osób oraz zaangażowaniu
w życie społeczności szkolnej (wg ustalonych kryteriów).
2. Ocenę ze sprawowania wystawia wychowawca klasy. Wystawienie oceny powinno
poprzedzić zasięgnięcie opinii nauczycieli oraz rozmowa z klasą, podczas której uczniowie
mają możliwość zaproponowania konkretnej oceny dla danego ucznia. Każdemu uczniowi
przysługuje też prawo do samooceny.
3. Zachowanie ucznia w klasach IV-VIII ocenia się następująco: wzorowe, bardzo dobre,
dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa.
4. Oceny zachowania zatwierdza rada pedagogiczna po uprzednim przedstawieniu
i umotywowaniu ich przez wychowawcę klasy.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do oceny. Określa to Statut
Szkoły.
VIII. Bezpieczeństwo i higiena
1. Uczniowie mają prawo do:
 ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
 do opieki nad zdrowiem fizycznym, psychicznym i umysłowym,
 uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim
zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,
 przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą
następne zajęcia,
 wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
 po ostatniej lekcji w danym dniu, zejść do szatni pod opieką nauczyciela, spokojnie
ubrać się i opuścić szkołę lub zejść do świetlicy czy czytelni szkolnej,
 respektować regulaminy pracowni przedmiotowych i innych sal,
 troszczyć się o zdrowie i higienę osobistą,
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 dbać o estetykę ubioru i fryzury, przychodzić do szkoły schludnie i estetycznie ubranym
– mundurek szkolny,
 poinformowanie

wychowawcę,

innych

nauczycieli

lub

higienistkę

szkolną

o złym samopoczuciu,
 dbać o ład i estetykę szkoły, troszczyć się o czystość i porządek w klasach,

na

korytarzach, w łazienkach, w otoczeniu szkoły oraz wykazywać troskę o sprzęt szkolny,
 dbać o zieleń, uczyć się żyć w harmonii z przyrodą.
3. Uczniowie nie mogą:
 zapraszać do szkoły osób obcych,
 nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu innych,
 pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,
 używać telefonu komórkowego na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych
i przerw śródlekcyjnych,
 przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych.
4. Uczniowie najwcześniej mogą przychodzić do szkoły od godziny 700 i mają wtedy
obowiązek przebywania w świetlicy szkolnej. Od godziny 740 przechodzą na korytarze
szkolne pod opieką nauczycieli dyżurujących. W przypadku, gdy przyjdą do szkoły
w czasie trwania lekcji, nie wolno im przebywać w szatni, na korytarzu szkolnym, po
przebraniu przechodzą niezwłocznie do sal lekcyjnych.
5. Nauczyciele mają prawo do:
 ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,
 korzystania z pomocy higienistki szkolnej w razie wypadku lub złego samopoczucia.
6. Nauczyciele mają obowiązek:
 zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,
 po ostatniej lekcji w klasach I-III odprowadzić uczniów do świetlicy,
 zamykać pracownie przedmiotowe na okres przerw śródlekcyjnych i po zakończonych
zajęciach,
 bezzwłocznie

zgłosić

dyrektorowi

szkoły

zauważone

zagrożenia,

w szczególnych przypadkach nawet zaniechać prowadzenia zajęć,
 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść
z uczniami,
 zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o złym samopoczuciu lub wypadku,
jakiemu uległ uczeń w szkole,
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 zapewnić opiekę choremu uczniowi.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
 udać się z dzieckiem do specjalisty zgodnie ze skierowaniem pielęgniarki szkolnej,
 przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia.
8. Dyrektor szkoły ma obowiązek:
 niezwłocznie usunąć zagrożenia bezpieczeństwa głoszone przez rodziców (prawnych
opiekunów), uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
 w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia
szkolne,
 dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa,
zapewnić

kontrole

instalacji

gazowej,

elektrycznej,

odgromowej,

sprzętu

przeciwpożarowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
 zapewnić

środki

pierwszej

pomocy

w

gabinecie

lekarskim

i

apteczkach

zlokalizowanych w innych pomieszczeniach szkolnych,
 utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym,
 zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo.
9. Pracownicy szkoły, w tym szczególnie portier, mają obowiązek interesować się osobami
spoza szkoły znajdującymi się na jej terenie.
IX. Strój szkolny
1. Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego według wzoru naszej szkoły:
codzienny
 dziewczęta – granatowa bluza i błękitna koszulka polo z krótkim rękawkiem i naszytym
logo serviam;
 chłopcy – granatowa bluza i granatowa koszulka polo z krótkim rękawkiem i naszytym
logo serviam;
Używając bluzę szkolną uczeń zobowiązany jest do jednoczesnego noszenia koszulki
polo.
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galowy
 dziewczęta – granatowa bluza „urszulańska”, granatowa spódnica, „galowe” obuwie
(nie buty sportowe), białe rajstopy/podkolanówki dla klas młodszych i beżowe dla klas
starszych;
 chłopcy – granatowa bluza „urszulańska”, biała koszula, granatowe lub czarne spodnie
(eleganckie) oraz odpowiednie „galowe” obuwie (nie buty sportowe); od klasy 7
mundurkiem galowy chłopców może być ciemnym garniturem z białą koszulą i
urszulańskim krawatem (z możliwością zmiany mundurka na garnitur w klasie 6, jeśli
chłopiec z niego „wyrośnie”).
2. Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia zamiennego przez cały rok szkolny.
W przypadku zajęć na sali gimnastycznej wymagane jest posiadanie stosownego obuwia
sportowego.
3. Wygląd ucznia powinien być schludny.
4. Każdy uczeń dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych.

X. Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek do zagospodarowania powierzonej ich opiece sali
lekcyjnej wg projektu uzgodnionego z wychowawcą.
2. Uczniowie mają prawo do korzystania z wszelkich pomieszczeń i urządzeń szkoły wg planu
zajęć i pod opieką nauczyciela, przestrzegając wszelkich dotyczących ich regulaminów.
3. Uczniowie mają obowiązek:
 pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć,
 dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
 niezwłocznego

zgłaszania

nauczycielowi

wszystkich

uszkodzeń

sprzętu

i pomocy dydaktycznych.
4.

Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (dyżurni) dbają o porządek w każdej klasie, w
której mają zajęcia, utrzymują w czystości tablicę, przynoszą kredę itp.

5.

Każdy nauczyciel dba o powierzoną swej opiece salę oraz o każdą inną salę, w której
odbywa zajęcia. Wszelkie zauważone zniszczenia zgłasza opiekunowi sali.
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V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Uczeń może być nagradzany lub wyróżniony za:
 wzorową i przykładną postawę społeczną i moralną,
 rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
 osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole (osiągnięcia w nauce, sporcie, olimpiadach
przedmiotowych i konkursach itp.),
 osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły i środowiska(praca w organizacjach szkolnych,
udział w imprezach środowiskowych),
 odpowiedzialną realizację podjętych zadań,
 wysiłek samowychowawczy.
2. Nagrodę uczeń może otrzymać w formie:
 pochwały dyrektora szkoły na forum szkoły,
 listu pochwalnego,
 dyplomu uznania,
 listu pochwalnego do rodziców (prawnych opiekunów),
 nagrody rzeczowej np. książki,
 innej ustanowionej przez poszczególne organy szkoły.
3. Wszystkie organy szkoły mają prawo występować do dyrektora z wnioskami dotyczącymi
przyznania uczniom nagród.
4. Za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać:
 świadectwo z wyróżnieniem w klasie IV-VIII,
 Dyplom Urszulański równoznaczny z wpisem do Złotej Księgi ( szczegółowe zasady
określa Statut szkoły).
5. Uczeń w klasach IV-VIII otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobre zachowanie.

VI. KARY
1. Uczeń podlega karze w przypadku nagminnego naruszania Regulaminu Szkoły ze
szczególnym uwzględnieniem:
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 naruszania dobra wspólnego i godności osobistej;
 agresywnego zachowania się w szkole i poza nią;
 niszczenia mienia szkolnego i wandalizmu w środowisku;
 rozpowszechniania wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej;
 postępowania wywierającego szkodliwy wpływ na innych uczniów.
2. Stosuje się następujące kary, wg Statutu Szkoły:
 upomnienie wychowawcy klasy
 upomnienie dyrektora szkoły
 naganą dyrektora udzielona indywidualnie uczniowi
 przeniesienie ucznia z oddziału do oddziału
 czasowe zawieszenie ucznia w prawach ucznia
 skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły.
3. Dodaje się ponadto, że dyrektor szkoły z wychowawcą lub radą pedagogiczną, oprócz wyżej
wymienionych kar – pkt 2, mogą ustalić w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) ucznia wykonanie dodatkowej pracy społecznej na rzecz szkoły lub klasy.
4. W przypadku wymagającym wyjaśnienia sytuacji niewłaściwego zachowania przez
uczniów, o którym mowa w pkt 1, dyrektor szkoły z wychowawcą lub rada pedagogiczną
mogą podjąć działania mające na celu ustalenie przebieg wydarzeń.
5. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z
wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły (według przepisów zawartych w Statucie
Szkoły).
6. Wszystkie organy szkoły mają prawo występować do dyrektora z wnioskami dotyczącymi
przyznania uczniom kar.
7. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo się odwołać w formie pisemnej w ciągu trzech dni
od nałożenia kary (według przepisów zawartych w Statucie Szkoły).
VII. SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA
1. Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swych przedstawicieli
do samorządu uczniowskiego (według regulaminu samorządu).
2. Uczniowie mają prawo do udziału w opracowywaniu i uchwalaniu regulaminu działalności
samorządu uczniowskiego.
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3. Uczniowie mają prawo do zgłaszania wszelkich inicjatyw dotyczących organizacji życia
społeczności szkolnej do przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz opiekunów
samorządu.
4. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.
5. Opiekunowie samorządu mają obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej

i

merytorycznej samorządowi.
6. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

VIII. UCZNIOWSKIE SZKOLNE TRADYCJE
1. Uczniowie mają obowiązek aktywnego i kulturalnego uczestniczenia w apelach –
modlitwach porannych, Mszach Świętych, rekolekcjach i innych uroczystościach szkolnych
wynikających z harmonogramu pracy szkoły na dany rok szkolny oraz przygotowania ich
pod opieką nauczycieli i wychowawców zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
2. W szkole uroczyście obchodzone jest Święto Patronalne Szkoły (Św. Urszuli – 21 X),
podczas którego ma miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
3. Do tradycji szkoły należy uczestnictwo w Mszach św. pierwszopiątkowych, kolęda
duszpasterska, a także organizowanie dla uczniów zabawy andrzejkowej, mikołajek oraz
balu karnawałowego.
4. Ponadto szkoła organizuje imprezy międzyszkolne, np. konkursy, sama także uczestnicząc
w spotkaniach tego typu organizowanych przez inne szkoły.

IX. DYREKTOR SZKOŁY
Zakres czynności dyrektora szkoły ustala aktualna Przełożona Prowincjalna. Prawa i obowiązki
dyrektora zawarte są w Ustawie Prawo Oświatowe, w Kodeksie Pracy i Statucie Szkoły, a
ponadto:
1. Dyrektor szkoły dwa razy w roku (po zakończeniu każdego semestru) przedstawia
Przełożonej Lokalnej sprawozdanie z działalności organizacyjno-finansowej szkoły.
2. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców (prawnych opiekunów) w sprawach indywidualnych w
wyznaczonych godzinach oraz - jeśli wymaga tego potrzeba – w wyznaczonych godzinach
po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły.
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3. Dyrektor odpowiada za treść ogłoszeń wywieszanych na terenie szkoły i udziela zezwolenia
na ich publikowanie.
4. Dyrektor czuwa, by obowiązujące w szkole normy były przez wszystkich przestrzegane.
5. Dyrektor troszczy się o dobrą - w duchu chrześcijańskim - atmosferę w szkole i stara się
przeciwdziałać wszelkim postawom niezgodnym z zasadami szkoły katolickiej.
X. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

PRAWA:
1. Nauczyciela mają prawo do korzystania z biblioteki szkolnej w porozumieniu z osobą
odpowiedzialną za bibliotekę.
2. Nauczyciele jako opiekunowie mają prawo do bezpłatnych biletów na wszelkie imprezy
organizowane przez szkołę dla uczniów (koszty biletów z funduszu szkolnego rodziców).
3. Nauczyciele po zakończonych zajęciach dydaktycznych i rozmowach z rodzicami mają
prawo do organizowania na terenie szkoły spotkań dyskusyjnych, koleżeńskich związanych
z życiem szkoły, w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych, w porozumieniu i za zgodą
dyrektora.
4. Nauczyciele mają prawo do premii i nagród ustalanych przez dyrektora szkoły wg
odrębnego regulaminu wynagrodzenia za pracę.
5. Nauczyciela mają prawo do znajomości Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły i innych
regulaminów, np. świetlicy, biblioteki itp.
OBOWIĄZKI:
1. Nauczyciel ma obowiązek realizować zadania wynikające z nauczanego przedmiotu
i czynności dodatkowych przydzielonych przez dyrektora szkoły.
2. Nauczyciel jest zobowiązany przybyć do szkoły najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem
zajęć.
3. Nauczyciel jest zobowiązany przebywać wśród uczniów podczas wszystkich przerw
międzylekcyjnych (wg harmonogramu), aby zapobiegać niepożądanym zachowaniom
uczniów i wszechstronniej poznać wychowanków.
4. Podczas każdej przerwy nauczyciele pełnią dyżur wg grafiku dyżurów (nauczyciel kończący
lekcje przebywa z klasą tak długo, dopóki nie nastąpi zmiana).
5. W czasie przeznaczonym na lekcje, nauczycielom nie wolno prowadzić rozmów
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ani bezpośrednio, ani telefonicznie.
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6. Nauczyciel
w

ma

konferencjach

obowiązek

punktualnego,

samokształceniowych,

regularnego
radach

i

aktywnego

pedagogicznych,

udziału

spotkaniach

i konsultacjach z rodzicami (prawnymi opiekunami) - według ustalonego harmonogramu
spotkań.
7. Nauczyciel zobowiązany jest do zaangażowania się w życie szkoły jako szkoły katolickiej
(świadectwo życia wg zasad Ewangelii, udział w Mszach Świętych, modlitwach, świętach i
uroczystościach szkolnych o charakterze religijnym, patriotycznym itp., życie życiem szkoły
i utożsamienie się ze szkołą jako katolicką, wychowywanie uczniów w duchu katolickim,
troska o tworzenie w szkole atmosfery w duchu chrześcijańskim).
8. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły i innych
regulaminów.
XI. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY
1. Tworzy zespół klasowy:
 wspólnie z uczennicami wybiera samorząd klasowy na okres jednego roku,
 określa zadania dla samorządu klasowego.
2. Uzgadnia z rodzicami zagadnienia wychowawcze, które będzie realizował wspólnie
z uczniami, z pomocą rodziców i zgodnie ze Statutem szkoły. Może ustanowić własne
formy nagradzania i motywowania uczniów.
3. Organizuje imprezy, uroczystości klasowe i wycieczki.
4. Współpracuje z nauczycielami – przedmiotowcami na polu wychowawczym i koordynuje
ich działania.
5. Ściśle współpracuje z rodzicami na polu dydaktyczno – wychowawczym:
 zapoznaje z Regulaminem szkoły,
 zapoznaje z wewnątrzszkolny systemem oceniania,
 zapoznaje z kryteriami oceniania zachowania,
 informuje o postępach w nauce i wychowaniu.
6.

Współpracuje z psychologiem szkolnym.

7.

Prowadzi godziny wychowawcze zgodnie z ogólnym programem wychowawczym szkoły.

8.

Prowadzi dokumentację:
 arkusz ocen,
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 dziennik lekcyjny,
 plan pracy wychowawczej.
9. Organizuje spotkania z rodzicami:
 informacyjne o postępach uczniów w nauce,
 pedagogizujące,
 konsultacje,
 doraźne spotkania w sytuacjach koniecznych.
10. Zaznajamia rodziców z terminami i zasadami promowania i klasyfikowania oraz
kalendarzem szkolnym.
11. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i pedagogicznej od dyrektora szkoły.
XII. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
Określa je Statut Szkoły i przyrodzone prawo rodzicielskie, a ponadto:
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do rzetelnej informacji ze strony nauczycieli
o postępach w nauce i zachowaniu swych dzieci (na temat organizacji szkoły informacji
udziela dyrektor szkoły).
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wspomagania nauczycieli i wychowawców
w organizowaniu imprez dla dzieci.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani przywozić (przyprowadzać) dzieci do szkoły
punktualnie na czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i punktualnie je odbierać.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) nie wchodzą do pokoju nauczycielskiego, na korytarz
szkolny (z wyjątkiem korzystania z sekretariatu szkolnego, konsultacji z wychowawcą,
nauczycielem, dyrektorem – w wyznaczonym czasie).
5. Rodzice wspomagają wychowawców w wystroju sal lekcyjnych i organizacji imprez
klasowych.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) aktywnie włączają się do pracy na terenie szkoły.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni często rozmawiać z nauczycielami na temat rozwoju
dziecka, ale w ramach wyznaczonych godzin konsultacji.
8. Dialog z nauczycielami na temat dzieci rodzice (prawni opiekunowie) prowadzą bez
obecności dzieci i innych niezainteresowanych osób. W każdej sytuacji obowiązuje kultura
osobista i postawa godna chrześcijanina.
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9. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć dodatkowych przez
wywoływanie dzieci przed ich zakończeniem.
Rodzice (prawni opiekunowie) interesują się codziennym życiem szkoły i zapoznają

10.
się

z bieżącą informacją szkolną.
11.

Rodzice (prawni opiekunowie) aktywnie uczestniczą we wszystkich aspektach

funkcjonowania szkoły jako szkoły katolickiej (wychowanie dzieci w duchu katolickim,
troska o tworzenie w szkole atmosfery w duchu chrześcijańskim, wyznanie rzymskokatolickie, utożsamianie się ze szkołą jako katolicką, zaangażowanie się w życie religijne
szkoły; udział w uroczystościach szkolnych, troska o dobre imię szkoły).
12.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do znajomości Statutu Szkoły, Regulaminu

Szkoły i innych regulaminów oraz są zobowiązani do ścisłego ich przestrzegania.
13.

Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nagminnie będą naruszać Statut Szkoły

i Regulamin Szkoły i mimo upomnień nie zmienią swojego stosunku do szkoły, zostaną
zobowiązani do wypisania dziecka ze szkoły, a tym samym do opuszczenia wspólnoty
szkolnej.
XIII. ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO I INNYCH
URZĄDZEŃ

ELEKTRONICZNYCH

W

SZKOLE

PODSTAWOWEJ SIÓSTR

URSZULANEK UR W LUBLINIE
1. Podczas zajęć edukacyjnych/pozalekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i pozostawione w szatni).
2. Telefon może służyć tylko do porozumiewania się z rodzicami (prawnymi opiekunami)
jedynie podczas przerw po zakończonych zajęciach edukacyjnych/pozalekcyjnych za
zgodą nauczyciela.
3. Na terenie szkoły zabrania się nagrywania dźwięku, filmowania i robienia zdjęć
telefonem komórkowym, umieszczania zdjęć na portalach społecznościowych.
4. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego na terenie szkoły
powoduje zabranie telefonu do „depozytu” przez nauczyciela. Aparat telefoniczny
odbiera rodzic (prawny opiekun).
5. Zaginiecie lub kradzież telefonu komórkowego należy niezwłocznie zgłosić
wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.
6. W sprawach pilnych uczeń ma prawo do korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły.
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7. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca, dyrektor szkoły
ma prawo zabronić uczniowi przynoszenia telefonu do szkoły.
8. Uczniowie nie przynoszą do szkoły innych urządzeń elektronicznych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017.
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