REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W TYCHACH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr
67 poz. 329 z późn.zm.), Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, procedury
obowiązujące w szkole
I.

Obowiązki ucznia

Uczeń naszej szkoły ma obowiązek:
1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób,
2. przestrzegania poszanowania poglądów i tolerancji religijnej innych osób,
3. dbać o dobro podległych sobie osób oraz rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich
zachowania i osiągnięć,
4. sprawować opiekę nad młodszymi i słabszymi, bronić ich przed niebezpieczeństwem,
5. brać czynny udział w zajęciach szkolnych, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w
czasie lekcji, uzupełnić braki wynikające z absencji,
6. systematycznie przygotowywać się do lekcji i uczestniczyć we wszystkich zajęciach
wyznaczonych przez nauczyciela,
7. usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności z podaniem przyczyny i terminu absencji,
8. starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, zgodnie z
wymaganiami nauczyciela,
9. starannego i terminowego wykonywania pracy domowej,
10. codziennego noszenia mundurka szkolnego,
11. godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
12. dbania o honor i tradycje szkoły , współtworzenia jej autorytetu,
13. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
14. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej i samorządu szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach
określonych w statucie szkoły,
15. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów,
16. troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbanie o utrzymanie czystości i
porządku na terenie szkoły,
17. noszenie zmiennego obuwia i czystego mundurka,
18. noszenie stroju galowego (biało-granatowego) z okazji konkursów, sprawdzianów,
świąt i uroczystości szkolnych,
19. w dniu kolorowym noszenie schludnego i estetycznego stroju,
20. poszanowania sztandaru szkoły i tradycji szkolnych.
II. Obowiązki rodziców
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Rodzice mają obowiązek:
1. wyposażenia ucznia w niezbędne przybory, zeszyty, podręczniki szkolne i mundurek
zgodnie z wymogami szkoły,
2. uczestniczenia we wszystkich zebraniach organizowanych przez szkołę dla rodziców,
3. zapoznania się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem
Profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
4. zainteresowania się pracą domową swego dziecka, a także zapewnienia mu
właściwych warunków do swobodnej pracy domowej dziecka,
5. przeglądania zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń i zeszytów korespondencji
swego dziecka, zachęcania go do staranności w ich prowadzeniu,
6. przestrzegania zasad dotyczących współpracy ze szkołą zgodnie ze statutem szkoły,
7. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole z podaniem przyczyny i
terminu,
8. podpisywania zawiadomień i uwag nauczycieli,
9. dokonywania wpłat składek na Radę Rodziców.
III. Obowiązki nauczyciela
Obowiązki nauczyciela zawiera Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.
U. z 2003 r. nr 118 poz.1112 z późn.zm.)
IV. Obowiązki organów szkoły
Organy szkoły jak dyrektor, wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
Samorząd Szkolny mają obowiązek:
1. spotykania się z przedstawicielami uczniów, wysłuchania wniosków i postulatów
dotyczących życia społeczności uczniowskiej i udzielanie odpowiedzi lub pomocy,
2. przestrzegania zasad regulaminu szkoły,
3. raz w roku dokonać analizy obciążenia uczniów pracą domową, a wnioski przekazać
Radzie Pedagogicznej,
4. zgromadzenia w bibliotece szkolnej kompletów podręczników dla uczniów z rodzin
ubogich,
5. zapewnienia nauczycielowi podstawowych środków i materiałów dydaktycznych,
6. niezwłocznego usuwania zagrożeń bezpieczeństwa uczniów,
7. prowadzenia 2 razy w roku ćwiczeń ewakuacyjnych całego stanu osobowego szkoły.
V. Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. poznania zakresu materiału objętego podstawą programową,
edukacyjnych jakim będzie musiał sprostać i form kontroli,

wymagań
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2. określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu zgodnie z WSO,
3. najwyżej 3 sprawdzianów całolekcyjnych w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1
sprawdzian dziennie,
4. weekendów bez pracy domowej (z piątku na poniedziałek),
5. sprawdzenia i oceny pracy domowej przez nauczyciela zgodnie z kontraktem,
6. znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, jasnego i zrozumiałego przekazu
treści,
7. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
8. informowani go o kryteriach i zasadach oceniania przez nauczyciela – zawierania
kontraktu z nauczycielem,
9. sprawiedliwej i jawnej oceny,
10. zgłoszenia chęci poprawy oceny zgodnie z WSO lub kontraktem klasowym,
11. wybierania do Samorządu Szkolnego w tajnym głosowaniu i kandydowania do niego,
12. opiniowania projektu oceny z zachowania swoich kolegów,
13. poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej
ze strony wszystkich pozostałych,
14. rzetelnej i sprawiedliwej oceny z zachowania i postępów w nauce, zgodnie z WSO,
15. korzystania ze wszystkich urządzeń i pomieszczeń szkolnych za zgodą dyrektora lub
nauczyciela, pod opieką osoby pełnoletniej,
16. uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę,
17. uczestniczenia w wycieczkach klasowych i szkolnych oraz wyjazdach śródrocznych
organizowanych przez szkołę,
18. wybrania spośród członków Rady Pedagogicznej opiekuna Samorządu Szkolnego,
19. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej
wycieczki, wyjazdu śródrocznego lub wyjścia poza teren szkoły,
20. poznania wszystkich dokumentów szkoły obejmujących prawa i obowiązki ucznia.
VI. Prawa nauczycieli

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Nauczyciel ma prawo do:
bycia funkcjonariuszem państwowym i i wszystkich praw z tym związanych,
wyboru form organizacyjnych, programów nauczania, podręcznika i metod pracy
lekcyjnej, formy prowadzenia zeszytów przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń,
zawarcia z uczniami kontraktu klasowego ustalającego zasady oceniania, zdawania
pracy domowej i wymagań programowych,
decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów ucznia, również w
przypadku „unikania” przez ucznia różnych form kontroli stosowanych przez
nauczyciela,
nie podawania terminu sprawdzianu, jeżeli uczniowie dezorganizowaliby proces
kontroli postępów przez ucieczki, absencję itp.,
stosowania formy „kartkówki” w dowolny sposób bez uprzedzania o niej uczniów,
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7. nie wpisywania ocen z „kartkówki” do dziennika lekcyjnego jeżeli wyniki byłyby w
większości niezadowalające,
8. opiniowania oceny z zachowania jaką zamierza wystawić wychowawca,
9. przyznawania punktów dodatnich i ujemnych uczniowi do oceny z zachowania
zgodnie z zasadami WSO,
10. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności prywatnej.
VII. Prawa rodziców
Rodzice mają prawo do :
1. co najmniej 3 zebrań klasowych w ciągu roku szkolnego i do co najmniej 5 spotkań z
nauczycielami w ramach konsultacji,
2. zapoznania się z dokumentami szkoły jak: Statut Szkoły, WSO, Program
Wychowawczy, Program Profilaktyki,
3. odwołania się od oceny niedostatecznej zgodnie z zasadami WSO,
4. wyboru do Rady Klasowej i Rady Rodziców i działania zgodnie z Regulaminem Rady
Rodziców,
5. otrzymania informacji o nagrodach i karach przyznanych dziecku.
VIII. Tradycje szkolne
1.Ślubowanie klas pierwszych – Dzień Edukacji Narodowej,
2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej,
3. Święto Niepodległości – Konkurs historyczny,
4. Dzień Górnika – Dzień Śląski,
5. Św. Mikołaja – impreza związana z religią,
6.Wigilie klasowe,
7. Bale karnawałowe,
8.Pierwszy Dzień Wiosny – wyjścia i wycieczki z wychowawcą,
9. 4-8 maj – Dni Szkoły:
- Ekologiczno-Regionalny Rajd szkolny dla klas szóstych,
- Konkurs Mitologiczny dla klas piątych,
- Konkurs matematyczno-sportowy dla klas czwartych,
- Dzień regionalny dla klas I – III,
- Międzyszkolny konkurs plastyczny „Tychy znane i nieznane”,
- Piknik integracyjny,
10.Dzień Sportu szkolnego – 31.05,
11. Dzień Dziecka – Dzień Samorządnośc,i
12. Pożegnanie klas szóstych.
IX. System nagród i kar
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Nagrody :
1. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce może być przyznane
stypendium motywacyjne za wyniki w nauce,
2. Uczniom osiągającym wysokie miejsca w
indywidualnych zawodach
sportowych może być przyznane stypendium motywacyjne za osiągnięcia
sportowe,
3. Uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego może
być przyznana nagroda rzeczowa lub książkowa jeżeli szkoła lub Rada
Rodziców będzie posiadała środki finansowe,
4. Absolwentom klas szóstych, którzy osiągnęli średnią 4,75 i wzorowe
zachowanie przyznaje się odznaczenie szkolne w postaci „srebrnej tarczy”,
5. O przyznaniu stypendium i nagrody decyduje rada pedagogiczna na
konferencji klasyfikacyjnej w głosowaniu jawnym,
6. Innymi formami nagrody są:
1) pochwała na forum klasy,
2) pochwała na forum szkoły,
3) pochwała pisemna z wpisaniem do dokumentacji szkolnej,
4) umieszczenie stosownego wpisu w kronice szkolnej,
W miarę posiadanych środków mogą być przyznawane nagrody rzeczowe dla klas lub
poszczególnych uczniów za wyróżniające osiągnięcia w konkursach, turniejach, za najlepszą
frekwencję lub inne osiągnięcia w imprezach organizowanych przez organy szkoły.
W stosunku do uczniów nie wywiązujących się z obowiązków mogą być stosowane kary
porządkowe.
Karami porządkowymi są:
1. Upomnienie ustne nauczyciela,
2. Upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy w obecności rodziców i pedagoga
szkolnego,
3. Ostrzeżenie na forum klasy,
4. Nagana ustna udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
5. Nagana udzielona na forum szkoły z powiadomieniem pisemnym rodziców i
wpisaniem do dokumentacji uczniowskiej,
6. Przeniesienie do innej klasy,
7. Dyscyplinarne przeniesienie do innej szkoły.
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