REGULAMIN SZKOŁY
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
Zatwierdzony Uchwałą nr 14/2014/2015 Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
z dnia 11 września 2014 r.

Rozdział I. Społeczność szkoły.
§ 1.
Regulamin obowiązuje wszystkich członków szkolnej społeczności, którymi
są: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni
opiekunowie) uczniów.
§ 2.
Każdy członek społeczności szkoły – bez względu na swój wiek i funkcję
w szkole – ma prawo do:
1) poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej;
2) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce
lub oceny swej pracy przez przełożonych.
§ 3.
Każdy członek społeczności szkoły ma obowiązek:
1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób;
2) dbania o dobro osób, nad którymi ma powierzoną opiekę (władzę);
3) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

Rozdział II. Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki.
§ 4.
Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mają prawo do:
1) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i rekreacji w szkole;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej;
3) bezpiecznej organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę.

§ 5.
Uczniom zakazuje się:
1) przynoszenia do szkoły wszelkich przedmiotów oraz ozdób i biżuterii
zagrażających zdrowiu i życiu;
2) palenia na terenie szkoły tytoniu, przynoszenia i używania napojów alkoholowych oraz narkotyków i „dopalaczy”;
3) korzystania podczas zajęć edukacyjnych z telefonów komórkowych
i innych przenośnych urządzeń audiowizualnych niezwiązanych z procesem dydaktycznym.
§ 6.
Nauczyciele mają obowiązek:
1) sprawdzania przed każdymi zajęciami (w szkole lub w terenie) czy warunki nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia czy życia;
2) bezzwłocznego zgłaszania dyrekcji szkoły zauważonych zagrożeń (do
zaniechania zajęć w danym miejscu);
3) rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia
biwaków, wycieczek i innych form rekreacji poza szkołą.
Rozdział III. Prawa i obowiązki ucznia.
§ 7.
1. Uczniowie mają prawo do informacji:
1) do zapoznania się ze Statutem i innymi przepisami prawa wewnątrzszkolnego;
2) do znajomości zakresu wymagań edukacyjnych;
3) do posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania;
4) do informacji o środkach, jakie przysługują im w sytuacjach łamania
prawa;
5) do pełnej informacji o podejmowanych decyzjach w sprawie ucznia;
6) do uzasadnienia (na prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna) wystawionej
przez nauczyciela oceny;
7) do pełnej informacji o proponowanych ocenach semestralnych i rocznych w trybie i terminach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania.
2. Uczniowie mają prawo do nauki:
1) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy
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umysłowej;
2) do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
3) do uczęszczania, zgodnie ze swoim wyborem, na dodatkowe zajęcia
prowadzone przez szkołę w celu rozwijania swych uzdolnień i zainteresowań;
4) do życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
5) do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
6) do korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
7) do najwyżej 3 sprawdzianów lub prac klasowych w ciągu tygodnia,
przy czym nie więcej niż jednego sprawdzianu lub pracy klasowej
dziennie;
8) do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce;
9) do zgłoszenia chęci poprawiania oceny zgodnie z zasadami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
10) do zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
11) do ferii i świąt bez zadań domowych;
12) do składania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
13) do uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Uczniowie mają prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły:
1) do opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej, organizacji,
składu i regulaminu samorządu uczniowskiego;
2) do wyłonienia w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu uczniowskiego i samorządu klasowego;
3) do wybierania spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;
4) do organizowania w szkole różnych form kulturalnego spędzenia czasu
wolnego;
5) do przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie
szkoły.
4. Uczniowie mają prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania:
1) do uzewnętrzniania (lub nieujawniania) przekonań religijnych i światopoglądowych;
2) do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
3) do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza to dobra
innych osób;
5. Uczniowie mają prawo do wolności i swobody wypowiedzi:
1) do wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz
spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
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2) do wyrażania opinii i przedstawiania stanowiska we własnej sprawie
(w tym – w sytuacji konfliktu) lub w sprawie decyzji dotyczącej innego
ucznia;
3) do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków
i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w tym w sprawach dotyczących praw uczniów.
6. Uczniowie mają prawo do godnego i równego traktowania:
1) do nietykalności cielesnej;
2) do poszanowania godności osobistej;
3) do przestrzegania zakazu obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej;
4) do jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny czy status ucznia;
5) do jednakowego traktowania w sytuacjach konfliktu oraz do możliwości dowiedzenia swych racji.
7. Uczniowie mają prawo do ochrony własnej prywatności, do nieupubliczniania życia prywatnego ucznia przez nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
8. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy materialnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
9. Uczniowie mają prawo do znajomości praw ucznia i możliwości ich dochodzenia. W szczególności:
1) Konflikt uczeń – uczeń może być rozstrzygany polubownie lub przez
wychowawców klas.
2) Konflikt uczeń – nauczyciel może być rozstrzygany polubownie lub
przez wychowawcę klasy, opiekuna samorządu, dyrektora szkoły.
3) Konflikt uczeń – pracownik szkoły może być rozstrzygany polubownie
lub przez dyrektora szkoły.
4) Konflikt uczeń – dyrektor szkoły może być rozstrzygany polubownie
lub przy pomocy rodziców czy prawnych opiekunów, przez organ prowadzący szkołę względnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5) Na każdym etapie istnieje możliwość odwołania się od decyzji do organów szkoły lub organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej.
§ 8.
1. Uczniowie mają obowiązek dbania o własny wizerunek:
1) przestrzegania zasad higieny osobistej;
2) noszenia w szkole stroju godnego ucznia;
3) noszenia stroju galowego w dniach określonych w Programie Wycho-
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wawczym, zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły.
2. Uczniowie mają obowiązek właściwego zachowania w szkole i podczas
zajęć poza szkołą:
1) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich
osób tworzących społeczność szkolną;
2) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom
szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy;
3) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób;
4) naprawienia szkód moralnych wyrządzonych innym osobom;
5) poszanowania symboli narodowych i wyznaniowych;
6) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, podczas
przerw międzylekcyjnych oraz w czasie wycieczek i wszelkich zajęć
poza terenem szkoły;
7) dbania o honor i tradycję szkoły;
8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
9) naprawienia wyrządzonych szkód materialnych.
3. Uczniowie mają obowiązek dbania o własne zdrowie, w szczególności –
wystrzegania się szkodliwych nałogów.
4. Uczniowie mają obowiązek odpowiedzialności za własny rozwój:
1) systematycznego przygotowywania się i aktywnego uczestniczenia
w zajęciach lekcyjnych;
2) usprawiedliwiania, z podaniem powodu, nieobecności na lekcjach najpóźniej w terminie 3 dni po powrocie do szkoły;
3) uzupełniania braków wynikających z nieobecności na lekcjach w trybie
przewidzianym w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i przedmiotowych systemach oceniania;
4) starannego wykonywania pracy domowej;
5) starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymogami nauczyciela;
6) posiadania i systematycznego przedstawiania dzienniczka ucznia do
wpisów ocen zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
7) uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, do których
zostali zakwalifikowani.
5. Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców
oraz pracowników szkoły, rady rodziców oraz ustaleniom samorządu
uczniowskiego. Od wymienionych zaleceń i zarządzeń istnieje możliwość
odwołania się, zgodnie z § 7 ust. 9.
6. Uczniowie mają obowiązek zachowania w sprawach spornych trybu przewidzianego w § 7 ust. 9. regulaminu.
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Rozdział IV. Obowiązki dyrekcji szkoły.
§ 9.
1. Dyrekcja szkoły ma obowiązek:
1) nadzorowania przestrzegania Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego przez wszystkie podmioty w szkole;
2) zapewnienia nauczycielom – w miarę posiadanych przez szkołę środków – materiałów i pomocy dydaktycznych;
3) dokonywania – we współpracy z rodzicami – analizy obciążenia
uczniów pracą domową;
4) zorganizowania w szkole, w miarę możliwości, zajęć pozalekcyjnych
zgodnie z potrzebami uczniów;
5) spotykania się z samorządem uczniowskim okresowo lub na wniosek
samorządu;
6) wysłuchania wniosków i postulatów uczniowskich i udzielania na nie
odpowiedzi.
2. Dyrekcja i wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców
(prawnych opiekunów) uczniów o faktach nagradzania lub ukarania ucznia.
Rozdział V. Prawa i obowiązki nauczycieli.
§ 10.
Nauczyciele mają prawo w szczególności do:
1) wyboru form organizacyjnych i metod pracy pozalekcyjnej;
2) ustalania zasad pracy domowej oraz zasad jej oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
3) wyboru programu nauczania oraz podręcznika (spośród zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w sposób określony w Ustawie o systemie oświaty;
4) zgłaszania tematów projektów edukacyjnych.
§ 11.
1. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
2) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, w tym – aktów prawa
wewnątrzszkolnego;
3) dbanie o własny rozwój zawodowy;
4) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
5) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
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6) dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.
2. W celu właściwej realizacji zadań edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek
w szczególności:
1) przygotowywania się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
2) stosowania metod pracy dostosowanych do możliwości uczniów;
3) kontrolowania na każdej lekcji obecności uczniów oraz noszenia przez
nich właściwego stroju;
4) dbania o poprawność językową uczniów;
5) zaznajomienia uczniów z celami lekcji oraz jasnego i zrozumiałego
przekazania treści lekcji;
6) poinformowania uczniów co do kryteriów i zasad stosowanych przy
ocenianiu;
7) stosowania zasad jawności i sprawiedliwości w ocenianiu, zgodnie
z przyjętymi w szkole kryteriami;
8) podawania zakresu materiału przewidzianego do kontroli w formie
sprawdzianu lub pracy klasowej;
9) zapowiadania terminu sprawdzianu lub pracy klasowej, przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem;
10) oceniania prac pisemnych najpóźniej w ciągu 14 dni od ich napisania;
11) ukierunkowania ucznia, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz dokonywania oceny starań ucznia w tym zakresie;
12) sprawdzania prac domowych;
13) indywidualizowania metod pracy oraz dostosowywania wymagań stosownie do możliwości uczniów;
14) wspomagania rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie
różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć obowiązkowych
i zajęć pozalekcyjnych;
15) systematycznego prowadzenia dokumentacji odbytych zajęć w sposób
określony prawem oświatowym.
3. Obowiązkiem nauczyciela jest dbanie o bezpieczeństwo uczniów, w szczególności poprzez:
1) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
2) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie
przestrzegania regulaminów pracowni;
3) używanie tylko sprawnego sprzętu w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych;
4) usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie ich występowania dyrekcji szkoły.

7

Rozdział VI. Prawa i obowiązki rodziców.
§ 12.
Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo w szczególności do:
1) uzyskania pełnej informacji dotyczącej zadań i zamierzeń dydaktyczno
– wychowawczych klasy i szkoły;
2) znajomości programów nauczania;
3) znajomości Statutu szkoły i innych przepisów prawa wewnątrzszkolnego, w tym: Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
4) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania;
5) uzyskania informacji i porad w sprawach dzieci;
6) współdziałania ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swoich
dzieci;
7) otrzymania z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o podręcznikach
wybranych przez nauczyciela;
8) trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego (półroczna i dwie śródsemestralne);
9) wnioskowania do wychowawcy klasy lub do dyrektora szkoły o zorganizowanie określonych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami
swoich dzieci.
§ 13.
Do obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) uczniów należy w szczególności:
1) systematyczne kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego swojego
dziecka;
2) interesowanie się pracą lekcyjną oraz domową swojego dziecka, a także zapewnienie właściwych warunków w mieszkaniu do swobodnej
pracy domowej dziecka;
3) współpraca z nauczycielami w zakresie organizowanych dla dzieci
form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej i zapewnienie udziału swojego dziecka w takich zajęciach;
4) przeglądanie zeszytów swoich dzieci i zachęcanie do staranności w ich
prowadzeniu;
5) zakup dla swych dzieci kompletu podręczników wskazanych przez
szkołę;
6) systematyczne kontrolowanie dzienniczka ucznia.

8

Rozdział VII. Nagrody, wyróżnienia, kary.
§ 14.
Rodzaje wyróżnień i nagród stosowanych w szkole:
1) pochwała ucznia przed klasą udzielona przez wychowawcę;
2) pochwała przed społecznością szkolną udzielona przez dyrektora szkoły;
3) pochwała udzielona przez dyrektora w czasie uroczystości szkolnych;
4) wybór ucznia do pocztu sztandarowego;
5) list pochwalny do rodziców;
6) dyplom;
7) nagroda rzeczowa.
§ 15.
1. Uczeń gimnazjum może być ukarany
1) upomnieniem – przez wychowawcę klasy;
2) upomnieniem lub naganą – przez dyrektora szkoły;
3) naganą – udzieloną przez dyrektora przed społecznością szkolną;
4) czasowym zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
5) pracami porządkowymi w budynku szkoły i jej otoczeniu;
6) przeniesieniem do równoległej klasy w szkole;
7) przeniesieniem do innej szkoły, z zachowaniem warunków określonych
w Statucie szkoły.
2. W przypadkach szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań ucznia
szkoła zawiadamia policję i sąd dla nieletnich.
§ 16.
Stosowanie kar innych niż określone w § 15. jest niedozwolone.
§ 17.
Uczeń lub jego rodzice mogą odwoływać się od wymierzenia kary do: dyrektora szkoły lub innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 18.
Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego,
rady rodziców lub rady pedagogicznej.
§ 19.
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Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o faktach
nagradzania lub ukarania ucznia, podając przy ukaraniu możliwości trybu odwoławczego.
Rozdział VIII. Szkolne i uczniowskie tradycje .
§ 20.
W sposób uroczysty obchodzone jest Pasowanie na ucznia szkoły.
§ 21.
Szczególny charakter mogą mieć w szkole dni:
1) 14 października – Dzień Edukacji Narodowej;
2) ostatni dzień przed zimową przerwą świąteczną;
3) 21 marca – Dzień Samorządu Uczniowskiego;
4) 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka.
§ 22.
1. W dniach wymienionych w § 21 uczniowie wspólnie z rodzicami i nauczycielami – w porozumieniu z dyrektorem szkoły – mogą organizować zabawy, gry, konkursy, wycieczki poza szkołę (pod opieką nauczycieli).
2. Nieobecność uczniów w szkole lub samowolne jej opuszczenie w tych
dniach są traktowane tak samo, jak w innych dniach nauki.
Rozdział IX. Samorządność uczniowska.
§ 23.
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd uczniowski korzysta ze wszystkich praw określonych w art. 55.
Ustawy o systemie oświaty.
3. Zasady działalności samorządu są określone w Regulaminie Samorządu
Uczniowskiego.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
§ 24.
1. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał swego samorządu.
2. Uczniowie mają prawo odwołania członków władz samorządu, jeśli nie
spełnialiby swoich funkcji lub spełniali je źle.
§ 25.
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Wychowawcy klas i opiekunowie samorządu uczniowskiego mają obowiązek
udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządom, którymi się
opiekują.
§ 26.
Opiekunowie samorządu mają obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów samorządu i przekazania ich adresatom.
§ 27.
Samorząd uczniowski, samorządy klasowe, organizacje i koła zainteresowań
mają:
1) prawo do informowania wszystkich w szkole o swoich działaniach,
opiniach i problemach; prawo do wydawania różnego rodzaju gazet, informatorów itp.,
2) obowiązek przestrzegania przy tym zasady nienaruszania godności
osobistej i dobrego imienia innych ludzi.
Rozdział X. Rzecznik Praw Ucznia. Zasady rozstrzygania sporów.
§ 28.
Dyrektor szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego może powołać
Rzecznika Praw Ucznia.
§ 29.
Rzecznik Praw Ucznia jest osobą, która interweniuje w przypadku nieprzestrzegania przez nauczycieli (lub innych pracowników szkoły) praw dziecka
określonych w Konwencji o Prawach Dziecka i innych aktach prawnych, statucie szkoły i innych przepisach prawa wewnątrzszkolnego.
§ 30.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły mają prawo zgłaszać
Rzecznikowi Praw Ucznia przypadki łamania praw dziecka, poniżania godności osobistej, nieuzasadnionego karania względnie stosowania innych kar niż
określone w Regulaminie Szkoły.
§ 31.
Szczegółowe zasady rozstrzygania sporów uwzględnione sa w § 7. ust. 9. Regulaminu Szkoły.
§ 32.
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego
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powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki
i pomoc ze strony dyrektora szkoły.
Rozdział XI. Postanowienia końcowe.
§ 33.
1. Organem uprawnionym do uchwalania zmian w Regulaminie Szkoły jest
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie.
2. Po każdej uchwalonej zmianie Dyrektor szkoły opublikuje tekst jednolity
Regulaminu.
§ 35.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2014 r.
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