Załącznik do uchwały nr 1/08/2015/ ZF Zarządu Fundacji "Skrzydła dla Edukacji" z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA, treści dokumentów stanowiących
integralną część Statutu oraz uchwalania treści dokumentów stanowiących integralną część Statutu

REGULAMIN UCZNIA Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie
Regulamin opracowano na podstawie:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku z późniejszymi zmianami,
Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła”
I. PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej;
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
3. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
4. poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych;
5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a
także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7. poznania sposobów i kryteriów kontroli postępów w nauce (nacobezu) oraz
indywidualnej informacji zwrotnej na temat uzyskiwanych efektów oraz obszarów
do pracy;
8. poznania wymagań z każdego przedmiotu;
9. poznania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego
sprawdzianu wiadomości;
10. uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela – zarówno w przypadku
zagrożenia najniższą oceną, jak i chęcią ugruntowania oraz poszerzenia swoich
wiadomości i rozwoju zainteresowań oraz w przypadku dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności w szkole;
11. uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela – zarówno w przypadku
zagrożenia najniższą oceną, jak i w sytuacji, gdy uczeń ma chęć ugruntować oraz
poszerzyć swoje wiadomości, rozwinąć zainteresowania, a także w przypadku
dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole;
12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
13. korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć;
14. nauki religii w szkole oraz modlitwy na rozpoczęcie zajęć i przed posiłkiem, udziału
we Mszy Świętej raz w miesiącu oraz w dniach skupienia;

15. wyboru zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i innych form
pozalekcyjnych;
16. uczestnictwa w imprezach szkolnych i pozaszkolnych dostępnych dla określonych
grup wiekowych;
17. pod opieką wychowawcy organizować imprezy szkolne i klasowe ujęte w
harmonogramie imprez szkolnych i programie wychowawczym klasy, ale zgodnie z
obowiązującym prawem szkolnym. Samowolne opuszczenie szkoły w tym czasie
jest niedozwolone i jest traktowane jako ucieczka z lekcji – nieobecność
nieusprawiedliwiona;
18. korzystania z wszelkich form wypoczynku organizowanych przez szkołę;
19. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w szkole;
20. wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
II. PRZYWILEJE UCZNIA
 wybór zajęć dodatkowych;
 spędzanie przerwy w dowolny sposób na boisku szkolnym;
 wybór nagrody po uzyskaniu tytułu ,,złotej klasy”;
 uczestnictwo w wyjazdach i wycieczkach;
 udziału w imprezach kulturalnych i dyskotekach organizowanych na terenie szkoły;
 organizowania i prowadzenia według własnego pomysłu i imprez wewnątrzszkolnych
(Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień
Dziecka, pod warunkiem, że są one uzgodnione z wychowawcą klasy, bądź opiekunem
Samorządu Uczniowskiego za zgodą dyrektora szkoły;
 korzystania ze zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z umową zawartą
pomiędzy nauczycielem przedmiotu a klasą;
 reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach
sportowych;
 pełnienia roli asystenta nauczyciela we wszelkich formach zajęć organizowanych przez
szkołę;
 reprezentowania na zewnątrz społeczności uczniowskiej we wszelkiego rodzaju
oficjalnych delegacjach szkoły.
III. OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
1. przestrzegać prawa Rzeczpospolitej Polskiej, postanowień zawartych w Statucie Szkoły
oraz wszystkich aktach prawa wewnątrzszkolnego;
2. dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej
tradycje;
3. systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać
jak najlepiej czas i warunki do nauki;
4. przestrzegać zasad kultury życia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i
innych pracowników szkoły;

5. szanować przekonania i własność innych osób;
6. przeciwstawiać się przejawom agresji i przemocy;
7. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
8. dbać o ład i porządek w szkole;
9. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji;
10. prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami
nauczyciela;
11. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia (sale lekcyjne, pracownie, szatnia, biblioteka, świetlica, sala
gimnastyczna, stołówka, łazienka i toaleta);
12. regularnie uczęszczać na zajęcia;
13. punktualnie rozpoczynać zajęcia;
14. przebywać podczas przerwy w miejscu do tego wyznaczonym (w sali, na dworze, na
korytarzu);
15. nosić mundurek szkolny, a podczas uroczystości szkolnych- strój galowy (w sytuacjach
uzasadnionych wyłącznie za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły uczeń może
przyjść na zajęcia lekcyjne bez mundurka szklonego- w stroju codziennym);
16. współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności Samorządu
Uczniowskiego;
17. szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za szkody
wyrządzone przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice lub prawni
opiekunowie.
III. REGUŁY LEKCYJNE
Wejście nauczyciela do klasy: - nauczyciel wchodzi do klasy pierwszy, następnie:
1. wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie,
2. uczniowie przygotowują się do lekcji,
3. nauczyciel sprawdza listę obecności, spóźniony uczeń usprawiedliwia się od razu po
wejściu do klasy.
Zachowanie uczniów na lekcji:
1. uczeń odpowiada z ławki w pozycji stojącej,
2. na ławce nie kładzie żadnych rzeczy, które nie są pomocami naukowymi,
3. jeżeli do klasy wchodzi dorosła osoba – wszyscy uczniowie wstają.
Zakończenie lekcji:
1. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
2. klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, kontrolują to dyżurni –
odpowiedzialni również za przygotowanie sali do zajęć.

IV. NIEOBECNOŚCI
1. rodzice, opiekunowie piszą usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym z
wyjaśnieniem nieobecności dziecka; jeśli przyczyną nieobecności jest choroba i
nieobecność trwa dłużej niż tydzień to uczeń przynosi zaświadczenie lekarskie;
2. informacja usprawiedliwiająca w dzienniku powinna zostać napisana najpóźniej tydzień
po ustaniu nieobecności dziecka;
3. zaświadczenie lekarskie uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu
nieobecności. Po tym terminie nieobecności będą uznawane za nieusprawiedliwione i
będą miały wpływ na ocenę zachowania;
4. usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić na bieżąco,
5. ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się
zwolnić; zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby
rodziców lub opiekunów. W przypadku doznania urazu, wychowawca lub inny
nauczyciel powiadamia rodziców, i postępuje zgodnie z procedurą odnośnie wypadków
na terenie szkoły. W przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia (temperatura,
wymioty, dreszcze itp.), wychowawca lub inny nauczyciel powiadamia rodziców, którzy
mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły.
V. OCENY ZA POSTĘPY W NAUCE
1. Sposób oceniania reguluje odrębny dokument – Ocenianie Wewnątrzszkolne.
2. Nieprzygotowanie:
2.1. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na zasadach określonych w
przedmiotowych systemach oceniania; zgłaszanie nieprzygotowania do lekcji
następuje zawsze na początku zajęć,
2.2. uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy
nieobecności,
2.3. zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba że uczeń
zdecyduje się ją napisać.
VI. STRÓJ SZKOLNY I WYGLĄD UCZNIA
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma nosić w czasie:
1.1. .uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
1.2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji
(z wyjątkiem zawodów sportowych, podczas których obowiązuje szkolny strój
sportowy );
1.3. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor szkoły.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
2.1 dla dziewcząt – granatowa spódnica, biała bluzka, białe rajstopy, krawatka w barwach
szkoły (biały, czerwony, granatowy);
2.2 dla chłopców – granatowe spodnie, biała koszula, krawat w barwach szkoły (biały,
czerwony, granatowy).

3. Ubiór codzienny ucznia stanowi:
3.1 dla dziewcząt- granatowa spódnica lub sukienka, czerwona bluzka z naszytą tarczą (od
klasy I), granatowy sweter, rajstopy czerwone (kl. 0- III) lub granatowe (kl. IV- VI)
3.2 dla chłopców- granatowe spodnie, czerwona bluzka z naszytą tarczą (od klasy I),
granatowy sweter
4. zabrania się malowania włosów, oczu, ust oraz paznokci, noszenia biżuterii z wyjątkiem
łańcuszka i skromnych, niewiszących kolczyków w uszach przez dziewczęta, o ile
noszenie ich nie stanowi zagrożenia dla właściciela;
5. zmiana obuwia w szkole jest dla ucznia obowiązkowa, dopuszcza się wyłącznie obuwie
lekkie, o antypoślizgowej, jasnej podeszwie, typu trampki, półtrampki, nie adidasy; inne
obuwie uczniowie mogą nosić, jeśli mają wskazanie od lekarza ortopedy;
6. obuwie na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie noszą zgodnie z regulaminem bhp
na zajęciach w-f;
7. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej.
VII. NAGRODY
Za rzetelną naukę i wzorową postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i
wyróżnienia:
1. pochwałę ustną od wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy;
2. pochwałę pisemną od wychowawcy lub nauczyciela odnotowana w dzienniku
elektronicznym;
3. pochwałę w postaci ,,złotego biletu”
4. pochwałę ustną dyrektora lub wicedyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
5. list pochwalny od wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców;
6. dyplom uznania;
7. nagrodę rzeczową.
VIII. KONSEKWENCJE ZACHOWAŃ NIEWŁAŚCIWYCH
Wobec ucznia, który nie przestrzega Statutu Szkoły, Regulaminu Ucznia i Kodeksu Ucznia
można zastosować:
1. upomnienie ustne nauczyciela prowadzącego lekcje lub nauczyciela sprawującego
dyżur;
2. zadanie logicznie związane ze zdarzeniem mające na celu naprawienie wyrządzonej
szkody;
3. upomnienie ustne wychowawcy klasy;
4. upomnienie pisemne odnotowane w dzienniku elektronicznym;
5. karta zachowania;
6. dodatkowa praca ucznia na rzecz poszkodowanego lub szkoły;
7. upomnienie lub naganę dyrektora szkoły;
8. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;

9. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
10. rozwiązanie umowy o naukę szkolną gdy inne, zastosowane wobec ucznia środki
zaradcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
IX. INNE USTALENIA
1. W czasie zajęć lekcyjnych (w tym przerw) uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i
zdrowiu.
3. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po
skończonych zajęciach.
4. Dokumentem tożsamości ucznia jest legitymacja szkolna.
5. Zabrania się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć szkolnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub
kradzież tych przedmiotów na terenie placówki.
6. O każdym przypadku wagarów natychmiast informowani są rodzice.
7. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego (np. kradzieży, bicia,
zastraszania, zażywania alkoholu, narkotyków) natychmiast zostanie zawiadomiona
policja.
8. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu będzie skutkowało wypisaniem Karty
Zachowania i będzie miało wpływ na ocenę zachowania.

