załącznik nr 1

REGULAMIN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
IM. KAZIMIERZA
JAGIELLOŃCZYKA W MALBORKU

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń:
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:

właściwie zorganizowanego procesu

przestrzegania prawa szkolnego;
kształcenia i bezpiecznych warunków

chronienia własnego życia
pobytu w szkole;
i zdrowia;

poszanowania przez innych swojej

przeciwdziałania zagrożeniom życia
godności i dobrego imienia swojego i
i zdrowia innych;
szkoły;

stosowania się do zasad kultury

rzetelnej i sprawiedliwej oceny
współżycia wobec kolegów, nauczycieli i
z zachowania i postępów w nauce;
innych osób;

rozwijania zdolności

dbania o ład i porządek oraz
i zainteresowań;
wspólne dobro szkoły i jej estetyczny

udziału w zorganizowanych
wygląd.
w szkole zajęciach dodatkowych
prowadzonych na zasadach powszechnej
dostępności;

korzystania z dodatkowej pomocy
nauczycieli w czasie konsultacji
przedmiotowych.
Samorząd Uczniowski
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:

uchwalenia regulaminu samorządu

traktowania wyborów do władz
uczniowskiego;
samorządu z całą powagą, aby funkcje w
nich objęły osoby godne zaufania i

demokratycznego wyboru swoich
odpowiedzialne;
przedstawicieli do organów samorządu;

respektowania uchwał władz

pomocy organizacyjnej
samorządu.
i merytorycznej wychowawcy
i
opiekuna samorządu, szczególnie w
zakresie przestrzegania reguł demokracji.
Sala lekcyjna
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:

Udziału w zagospodarowaniu

pozostawienia sali lekcyjnej
powierzonej im sali lekcyjnej według
w nienagannym porządku;
własnego projektu uzgodnionego z

dbania o powierzony klasie sprzęt i
wychowawcą;
pomoce naukowe;

kontrolowania porządku

niezwłocznego zgłaszania
zostawionego w sali przez wcześniej uczącą
nauczycielowi wszystkich uszkodzeń
się tam klasę.
sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

Inne pomieszczenia znajdujące się w szkole
Stołówka
Uczniowie mają obowiązek:

zostawiania stołówki w nienagannym porządku;

dbania o sprzęt, który się tam znajduje;

uczniowie niekorzystający ze stołówki nie mogą przebywać na jej terenie.
Korytarz szkolny
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 przebywania na korytarzu w czasie
 dbania o porządek i estetykę
przerw śródlekcyjnych.
korytarza;

poszanowania elementów
dekoracyjnych;

dbania o sprzęt znajdujący się na
korytarzu;

zakaz siadania na parapetach
okiennych i otwierania okien.
Dolny hol
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:

przebywania na korytarzu w czasie

zmieniania obuwia na holu
przerw śródlekcyjnych i przed
w okresie jesienno – zimowym;
rozpoczęciem lekcji;

klasy IV – VI oczekują na zajęcia

uczeń przychodzi do szkoły nie
lekcyjne, odbywające się
w
wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem
klasach nr 14 i 15 na parterze, na górnym
lekcji.
korytarzu. Idą do klas po dzwonku.
Szatnia
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 korzystania z szatni szkolnej przez

dbania o porządek w szatni;
cały rok;

wychowawca wspólnie z klasą
 pozostawienia rzeczy w szatni.
wyznacza osobę odpowiedzialną za klucz
do szatni;

uczniowie rozpoczynający zajęcia
po pierwszej lekcji korzystają z szatni po
dzwonku na przerwę. Do tego czasu
oczekują na dolnym holu.
Sklepik uczniowski
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 korzystania ze sklepiku w czasie

dbania o estetykę i porządek
przerw międzylekcyjnych.
w obrębie sklepiku;

ustawienia się w kolejce;

uczniowie klas IV – VI schodzą do
sklepiku schodami przy gabinecie nr 13. Po
dokonaniu zakupów wracają tymi samymi

schodami;

uczniowie klas IV – VI mający
zajęcia na parterze, sali gimnastycznej
mogą dojść do sklepiku dolnym korytarzem
i wracają tą samą drogą po dokonaniu
zakupów.
Toalety
Uczniowie mają prawo do:
 korzystania z toalet szkolnych
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uczniowie mają obowiązek:

poszanowania urządzeń
znajdujących się w obrębie toalety;

zgłaszania uszkodzeń
i nieprawidłowości
w funkcjonowaniu urządzeń
w toaletach do nauczyciela dyżurującego
lub innego nauczyciela;

dbania o porządek w toaletach.

Szatnie przy sali gimnastycznej
Uczniowie mają prawo do:
 przygotowania się do zajęć
wychowania fizycznego w szatni
przeznaczonej do tego celu.

Uczniowie mają obowiązek:
 dbania o porządek w obrębie szatni;
 zgłaszania do nauczycieli
wychowania fizycznego wszystkich
nieprawidłowości.
Boisko szkolne

Uczniowie mają prawo do:
 korzystania z boiska w czasie
przerwy, jeśli są sprzyjające warunki
atmosferyczne.

Uczniowie mają obowiązek:
 dbania o porządek na boisku
(wyrzucanie śmieci do kosza).

Plac zabaw
Uczniowie mają prawo do:
 korzystania z placu zabaw w czasie
przerwy, jeśli są sprzyjające warunki
atmosferyczne.
 Na plac zabaw oraz boisko szkolne
wszyscy
uczniowie
wychodzą
wyłącznie drzwiami na korytarzu
dolnym
(od
strony
boiska
szkolnego).
 Uczniowie
z
oddziałów
przedszkolnych i klas I-III korzystają
z placu zabaw tylko pod opieką

Uczniowie mają obowiązek:
 dbania o porządek na placu zabaw i
przestrzegania regulaminu
dotyczącego korzystania z placu
zabaw.

nauczyciela.

Odpoczynek
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 odpoczynku w czasie przerwy;
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy,
 dwóch dni w tygodniu wolnych od
zajęć lekcyjnych tj. soboty
 dbania o kulturę zachowania
i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót,
i kulturę języka,
w które są odpracowywane inne dni
 zachowania zasad higieny osobistej i
robocze.
higieny otoczenia.
Prace domowe
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 uwzględniania przez nauczyciela ich
 starannego i sumiennego odrabiania
psychicznych i fizycznych
prac domowych;
możliwości;
 kształtowania nawyku odrabiania prac
 ukierunkowania przez nauczyciela
domowych w tym dniu,
jak wykonać zadania domowe.
w którym zostały zadane.
Zeszyt przedmiotowy
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 ukierunkowania przez nauczyciela,

starannego prowadzenia zeszytów
jak należy prowadzić zeszyt
zgodnie z wymaganiami nauczycieli.
przedmiotowy.
Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określa wewnątrzszkolny
system oceniania
FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE
PROCEDURY LEKCYJNE
Wejście do klasy:
 uczniowie ustawiają się w parach pod klasą, najpierw dziewczęta, potem chłopcy;
 nauczyciel otwiera klasę;
 do klasy wchodzą dziewczęta, potem chłopcy;
 wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie;
 uczniowie przygotowują się do lekcji;
 nauczyciel sprawdza listę obecności;
 uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada
w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.
Zachowanie w czasie lekcji:
 Uczeń odpowiada z ławki, siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do






tablicy, mapy itp.;
uczeń nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów;
nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji;
jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście;
posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji;
jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie
nauczyciela.

Zakończenie lekcji:

lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;

po zakończonej lekcji należy zgasić światło;

klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel prowadzący zajęcia.

Po ostatniej lekcji, która odbywa się w danym gabinecie (informuje o tym
nauczyciel uczący), uczniowie ustawiają krzesła na ławkach.
Zastępstwa:
 w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w
planie, lub lekcje z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne;
 jeśli zastępstwo jest zapowiedziane, przynajmniej w dniu poprzedzającym lekcje, na
której będzie zastępstwo, uczniowie obowiązani są przygotować się do odpowiedniej
lekcji.
Pracownie przedmiotowe:
Szczególne zasady zachowania w pracowniach:
 przyrodniczej
 informatycznej
 technicznej
 sali gimnastycznej
 matematycznej
określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.



Do żadnej z sal lekcyjnych uczniowie nie mogą wchodzić bez zgody nauczyciela.
W czasie przerwy uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko w obecności
nauczyciela.
PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE

Nieobecności:

rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w dzienniczku ucznia, jeśli nieobecność
nie przekracza 5 dni. Przy nieobecności powyżej 5 dni wymagane jest zwolnienie lekarskie;

usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą
po ustaniu nieobecności, nie później niż po 5 dniach od powrotu do szkoły. W przeciwnym
wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane;

usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym
dniu. Liczba spóźnień usprawiedliwianych przez rodziców nie może być większa niż trzy w

semestrze;

ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych wychowawca klasy lub nauczyciel, który
prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel,
z którego
lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego
zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela po
telefonicznym zawiadomieniu rodziców – prawnych opiekunów;

jeśli zwolnienie z zajęć lekcyjnych wiąże się z jego stanem zdrowia, o tym fakcie
informowani są rodzice, którzy są zobowiązani do odebrania go ze szkoły lub wskazania
osoby, która może to zrobić w ich imieniu;

zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie w-fu musi zawierać wyraźną klauzulę o
zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z
obecnością na sali;

o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice;

uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcję religii, przebywają w tym czasie w
czytelni lub świetlicy;

w przypadku opuszczenia 10 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu, rodzice lub
prawni opiekunowie otrzymują zawiadomienie o absencji swojego dziecka;

w przypadku opuszczenia 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu, rodzice lub
prawni opiekunowie dziecka otrzymują wezwanie. Trzy kolejne wezwania powodują
wstąpienie na drogę administracyjną.
Strój szkolny:

w dni uroczyste uczniowie przychodzą w szkolnym stroju galowym –obowiązuje
biała lub jasnoniebieska koszula, marynarka, sweter, spodnie lub spódnica (te części stroju
w kolorze granatowym lub czarnym);

uczniowie przychodzą na zajęcia szkolne w schludnych, estetycznych strojach;

w szkole nie jest dozwolony makijaż, długie lub malowane paznokcie, tipsy;

dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez uczniów ( małe kolczyki, jeden
pierścionek, mała broszka lub wisiorek);

uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole w okresie jesienno – zimowym.
Obowiązuje lekkie obuwie sportowe ( typu: adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały. Nie
jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub obcasie. W czasie
wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje szkołę,
obowiązuje szkolny strój galowy.
Savoir – vivre:
 uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w
kieszeniach;
 w stołówce uczeń je najładniej, jak umie, i nie hałasuje;
 w szkole nie można nosić nakryć głowy;
 nie używa się wulgaryzmów;
 nie bije się z kolegami;
 nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej;
 przeprasza za swoje złe zachowanie.

OCENY
Nieprzygotowania:
 uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn – tyle razy
w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu tygodniowo, ale nie więcej niż
trzykrotnie; zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji;
 uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji;
 zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się ją napisać;
 uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, jeśli jest posiadaczem „szczęśliwego
numerka”;
 „szczęśliwy numerek” jest to liczba, losowana codziennie rano przez samorząd
uczniowski, oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w
dzienniku lekcyjnym
Oceny:
 na poziomie edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa i cyfrowa:
wstępna, bieżąca i podsumowująca (śródroczna i roczna);
 uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu;
 ma też prawo znać wszystkie swoje oceny;
 o ocenach informuje nauczyciel lub rodzice, którzy mają dostęp do E-dziennika;
 uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o proponowanych ocenach
śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz o ocenie z zachowania na ostatnich
konsultacjach przed zakończeniem pierwszego semestru;
 uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o proponowanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania na zebraniach dla
rodziców organizowanych na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno –
wychowawczych;
 o grożącej ocenie niedostatecznej lub o nieklasyfikowaniu z danego przedmiotu
wychowawca informuje rodziców i ucznia na jeden miesiąc przed radą
klasyfikacyjną. Przekazanie takiej informacji musi być potwierdzone podpisem
rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku, gdy ustne przekazanie informacji
rodzicom lub prawnym opiekunom przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę
nie jest możliwe, zostaje ona wysłana pocztą.
Sprawdziany:
 nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki – czyli krótkiego
sprawdzianu z nie więcej niż trzech ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń, co do
liczby tych sprawdzianów. Oceny z nich traktowane są na równi z oceną odpowiedzi
ustnej;
 nauczyciel zapowiada klasówkę, prace kontrolne, co najmniej tydzień przed
terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisuje tę informację ołówkiem
do dziennika;
 w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę kontrolną, w ciągu tygodnia
nie może być ich więcej niż trzy;
 sprawdzone i ocenione prace kontrolne – klasówki i kartkówki nauczyciel oddaje w



ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. Do tego czasu nie wlicza się okresu
ferii i świąt, dni, w które nie odbywają się zajęcia edukacyjne oraz okresu
nieobecności nauczyciela. Oceny z prac oddanych po tym ustalonym terminie mogą
być wpisane do dziennika tylko na wyraźne życzenie ucznia lub jego rodziców;
sprawdzone i ocenione prace kontrolne, klasówki, uczeń otrzymuje do wglądu
podczas lekcji. Rodzice mogą się z nimi zapoznać w czasie zebrań, konsultacji
indywidualnych lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu. Rodzice także mogą
wykonać kserokopie prac swojego dziecka
z wyłączeniem
autorskich tekstów przeznaczonych do wielokrotnego wykorzystania. Wykonanie
kopii odbywa się odpłatnie, na terenie szkoły, zasady odpłatności za usługi
poligraficzne określa dyrektor szkoły.

Samodzielność pracy:
 prace kontrolne, sprawdziany, prace konkursowe uczeń wykonuje w celu uzyskania
informacji o poziomie swoich umiejętności. Niesamodzielność pracy jest traktowana
jako oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i powoduje unieważnienie
pracy oraz obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień na koniec semestru.
NAGRODY I KARY
Nagrody:

ustna pochwała wychowawcy przed klasą,

pisemna pochwała skierowana do rodziców od wychowawcy

ustna pochwała dyrektora na uroczystościach szkolnych, zebraniach z rodzicami;

pisemna pochwała dyrektora szkoły skierowana do rodziców

dyplom uznania

list pochwalny dyrektora do rodziców ucznia,

list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia,

nagroda rzeczowa

otrzymanie tytułu Rycerza za wzorowe zachowanie na terenie szkoły i poza nią na
zakończenie roku szkolnego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

nagroda przyznawana przez Radę Rodziców najlepszemu uczniowi kończącemu
szkołę,

otrzymanie Srebrnej tarczy dla uczniów kończących szkołę;

wnioskowanie przez dyrektora szkoły do innych instytucji o przyznanie nagród i
stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów;

honorowy tytuł „Najlepszy z Najlepszych przyznawany przez Radę Pedagogiczną
uczniowi klasy szóstej za najbardziej wyróżniającą się postawę oraz gorne reprezentowanie
szkoły na zewnątrz





Kary:
ustne upomnienie wychowawcy klasy;
nagana wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców;
ustne upomnienie dyrektora szkoły


nagana dyrektora szkoły udzielana w obecności wychowawcy;

wykonanie prac społecznych lub porządkowych na rzecz Szkoły /za zgodą
rodzica/prawnego opiekuna/pod nadzorem wychowawcy, pedagoga lub rodziców;

zakaz reprezentowania Szkoły i udziału w imprezach klasowych, szkolnych i
międzyszkolnych,

przeniesienie ucznia do klasy równoległej,

pokrycie kosztów zniszczonych przedmiotów lub naprawienie ich (konieczność
porozumienia z rodzicami). Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają
rodzice;

obniżenie oceny z zachowania;

wykonanie gazetki szkolnej, której temat dotyczy przewinienia;

odebranie pełnionej funkcji;
O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz Rada
Rodziców, w razie potrzeby konsultują się z zespołem nauczycieli uczących w danej
klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
INNE WAŻNE USTALENIA

w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć
ucznia;

w czasie przerw, jeśli pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku
szkolnym;

uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć,
jeśli znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez
dyrektora szkoły;

zasady korzystania z biblioteki, czytelni oraz świetlicy szkolnej określa odrębny
regulamin;
 brak obuwia zmiennego w sezonie jesienno – zimowym, niewłaściwy strój lub
niezgodny z niniejszym regulaminem wygląd odnotowuje się w specjalnym zeszycie.
Wpisu dokonuje wychowawca klasy lub nauczyciel uczący w danej klasie;
 szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione
w pomieszczeniach szkolnych przedmioty nie związane bezpośrednio
z procesem dydaktycznym (np. telefony komórkowe czy biżuteria).

Regulamin Szkoły opracowany został przez Zespół Statutowo – Prawny w składzie: mgr
Danuta Silezin, mgr Maria Milczarek, mgr Jolanta Rodziewicz – Klawińska, mgr
Joanna Zapadka – Wierzchowska.

