Szkoła Podstawowa nr 16
w Szczecinie
Regulamin Szkoły Podstawowej nr 16
w Szczecinie

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wstęp
Nadrzędnym celem oraz zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów,
przekazywanie wiedzy oraz zdobycie wysokiej kultury intelektualnej. Szkoła jest instytucją państwową
o świeckim charakterze, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami Narodu Polskiego
oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.
Regulamin szkoły jest umową pomiędzy społecznością uczniowską reprezentowaną przez Radę
Samorządu Uczniowskiego a Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców .
Stanowi on załącznik do Statutu Szkoły.
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Samorządu
Uczniowskiego i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Postanowienia Regulaminu Szkoły obowiązują wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników
administracji oraz władze szkoły.
Regulamin Szkoły obejmuje następujące grupy zagadnień:
I.
Opieka i wychowanie
II.
Obowiązek nauki
III. Tradycje i ceremoniał szkoły
IV. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
V.
Dyscyplina szkolna
VI. Nagrody i kary
VII. Organizacja imprez szkolnych
VIII. Postanowienia końcowe
& 1.
Opieka i wychowanie

1. Uczniowie mają prawo do:
1) opieki wychowawczo-dydaktycznej podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
przerw, oraz podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
2) ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa;
3) opieki ze strony szkolnej służby zdrowia;
4) uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania;
5) opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz korekcyjnej ze strony pracowników realizujących
szkolny program pomocy uczniom;
6) poszanowania godności osobistej;
7) wszechstronnego uczestniczenia w życiu kulturalnym klasy i szkoły;
8) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
9) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących życia szkoły – bez uwłaczania niczyjej godności
osobistej;
10) uzyskiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień od pracowników szkoły.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) natychmiastowego informowania pracowników szkoły o zagrożeniach dotyczących zdrowia
lub życia;
2) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
3) informowania o złym samopoczuciu: wychowawcę, nauczyciela lub szkolną służbę zdrowia;
4) respektowania zaleceń służby zdrowia dotyczących badań specjalistycznych, szczepień,
fluoryzacji, itp.;
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5) być koleżeńskim, życzliwym wobec kolegów, uczestniczyć w kształtowaniu przyjaznych
stosunków w zespole klasowym i w społeczności szkolnej;
6) zachowywania się kulturalnie w czasie pobytu w szkole i poza nią;
7) okazywania szacunku rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym;
8) dbania o kulturę języka i wartości narodowe;
9) okazywania szacunku dla kultur innych narodów, religii;
10) dbania o własność osobistą i cudzą;
11) otaczania opieką uczniów młodszych i słabszych;
12) szanowania środowiska naturalnego.
3. Nauczyciele mają obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas
zajęć;
2) zapewniania uczniom bezpieczeństwa i prawidłowej opieki podczas wszystkich rodzajów zajęć
edukacyjnych;
3) zgłaszania zauważonych braków w zakresie opieki nad dzieckiem;
4) pełnienia dyżurów zgodnie z ich szczegółowym harmonogramem.
4. Rodzice mają obowiązek przestrzegania Deklaracji Praw i Obowiązków Rodziców w Szkole
Podstawowej nr 16.
5. Władze szkoły mają obowiązek:
1) zapewnienia warunków do pełnej opieki i ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów oraz
stworzenia optymalnych warunków do ich kulturalnego i etycznego rozwoju;
2) likwidowania wszelkich zaniedbań w zakresie sprawowanej opieki nad uczniem;
3) niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszonych przez rodziców, uczniów,
nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
4) w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia lekcyjne;
5) dokonywania przeglądu pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa;
6) zapewnienia środków pierwszej pomocy w gabinecie lekarskim;
7) zabezpieczenia terenu szkoły przed osobami postronnymi;
8) zapewnienia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa.
6. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły mają obowiązek reagować na krzywdę
dziejącą się uczniowi i nieść mu pomoc !
7. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady oceny zachowania zawarte
są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
& 2.
Obowiązek nauki
1. Uczniowie mają prawo do:
1) uczęszczania do szkoły podstawowej;
2) pomocy i wsparcia ze strony pracowników szkoły;
3) aktywnego zdobywania wiedzy , poszerzania jej , wyrażania wątpliwości, własnych sądów oraz
prowadzenia rzeczowych dyskusji;
4) wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole, na wniosek rodziców , jeżeli wykazuje psychofizyczną
dojrzałość do podjęcia nauki w szkole popartą stosowną dokumentacją;
5) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (na okres semestru lub roku) na podstawie
zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia, dołączanej do zaświadczenia
prośby rodziców i po akceptacji dyrektora szkoły;
6) zwolnienia z przygotowania do lekcji (szczegóły zawarte w PSO);
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7) indywidualnego traktowania w zależności od ich możliwości (szczegóły zawarte w PSO).
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) realizowania obowiązku szkolnego w szkole podstawowej
2) rzetelnej, systematycznej pracy oraz aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
3) rozpoczynania
oraz kończenia zajęć dydaktycznych ,pozalekcyjnych punktualnie, zgodnie
z planem;
4) natychmiastowego zgłaszania dyrekcji szkoły nieobecności nauczyciela na lekcji za pośrednictwem
Samorządu Klasowego;
5) usprawiedliwiania nieobecności w szkole bezpośrednio po zakończeniu absencji;
6) zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy złego samopoczucia w danym dniu celem uzyskania
pomocy.
3. Uczniowie nie mogą samowolnie, bez wiedzy nauczyciela lub wychowawcy opuszczać szkoły, danej
lekcji lub zajęć.
4. Nauczyciele mają obowiązek:
1) punktualnego rozpoczynania zajęć zgodnie z planem;
2) zawiadamiania dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu przed rozpoczęciem zajęć;
3) usprawiedliwiania nieobecności uczniów według zasad przyjętych w PSO;
4) sprawdzania frekwencji każdej klasie na każdej lekcji;
5) w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami, pedagogiem
szkolnym.
5. Rodzice mają obowiązek:
1) zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne
i pozaszkolne;
2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;
3) usprawiedliwiania nieobecności ucznia zgodnie w terminie podanym w PSO;
4) przekazania przez ucznia informacji pisemnej o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego/
niedyspozycji dziecka, którą uczeń ma obowiązek dostarczyć nauczycielowi przed rozpoczęciem
zajęć.
6. Władze szkolne mają prawo zastosować kary za brak realizacji obowiązku szkolnego, zgodne z
odnośnymi przepisami prawa.
7. Władze szkolne mają obowiązek:
1) zapewnienia uczniom zastępstwa w czasie nieobecności nauczyciela lub zapewnienia opieki
poprzez rozdzielenie uczniów do równoległych klas, zajęcia w świetlicy szkolnej lub czytelni;
2) kontrolowania frekwencji w klasach;
3) prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
& 3.
Tradycje i ceremoniał szkoły
1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły.
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły, dbania o honor i tradycje szkoły,
współtworzenia jej autorytetu.
3. Do ceremoniału szkolnego należą:
1) przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności uczniowskiej;
2) uroczyste pożegnanie uczniów ostatniej klasy;
3) obchody pożegnania lata;
4) Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego;
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5) Święto Szkoły – 6 marca.
4. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt państwowych oraz szkolnych:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
2) inne uroczystości ogłoszone przez dyrekcję szkoły.
5. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania się podczas śpiewania hymnów oraz wobec sztandaru
szkoły.
6. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych
itp.
7. Uczeń jest zobowiązany do zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
& 4.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
1. Uczniowie mają prawo do:
1) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w różnych dziedzinach;
2) uczestniczenia w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, festiwalach, itp..
2. Uczniowie mają obowiązek
przestrzegania zasad ustalonych przez prowadzącego zajęcia
pozalekcyjne.
3. Nauczyciele mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom uzdolnionym w rozwijaniu ich potencjału
& 5.
Dyscyplina szkolna
1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, bezpłatnego wystawienia legitymacji szkolnej. W przypadku
ponownego wystawienia legitymacji uczeń ponosi koszty.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) godnego , kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą, dbania o piękno mowy ojczystej;
2) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom
i zarządzeniom dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego;
3) dbania o swój wygląd, bycia czystym, noszenia stroju codziennego, który powinien być: skromny,
czysty, bez wulgarnych i wyzywających napisów na koszulkach i innych częściach garderoby,
zakrywający brzuch, nieeksponujący dekoltu, zakrywający pośladki i nogi do połowy uda, noszenia
obuwia zmiennego ( obcas nie wyższy niż 1 cm);
4) noszenia mundurka szkolnego, który ma być widoczny;
5) przychodzenia do szkoły bez makijażu, biżuterii, z odpowiednią fryzurą (włosy schludne, czyste,
niefarbowane);
6) dbania o czystość paznokci, które nie mogą być pomalowane;
7) nienoszenia stroju, fryzury i innych oznak przynależności do jakiejkolwiek subkultury;
8) noszenia obuwia zmiennego;
9) noszenia stroju galowego w czasie świąt i uroczystości szkolnych określonych w kalendarzu szkoły
oraz innych dni wskazanych przez dyrektora szkoły;
a) na strój galowy składa się biała bluzka/koszula, na którą zakłada się blezer z logo szkoły,
oraz granatowa lub czarna spódnica/spodnie;
b) dopuszcza się noszenie marynarki lub swetra, w miarę możliwości dostosowanego do reszty
stroju;
10) zachowywania się spokojnie podczas przerw: nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem
bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły;
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11) nieużywania telefonu komórkowego na trenie szkoły (Telefon ma być wyłączony. Zakaz ten nie
dotyczy uczniów przewlekle chorych , np. na cukrzycę, astmę itp., ale i oni muszą mieć telefony
wyciszone);
12) wchodzenia do sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej tylko pod opieką nauczyciela;
13) respektowania regulaminów pracowni przedmiotowych.
3. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, narażaniu zdrowia
przez używanie tytoniu, alkoholu, środków uzależniających.
4. Obowiązkiem ucznia jest ochrona oraz zabezpieczenie własności szkolnej i prywatnej przed
zniszczeniem lub kradzieżą.
5. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przydzielonych zadań np. dyżurnego
w klasie, w szatni, na korytarzu, na boisku; dotyczy to wszelkich przydzielanych funkcji.
6. Uczniowie nie mogą:
1) zapraszać obcych osób do szkoły;
2) przynosić do szkoły przedmiotów drogich, cennych, pamiątkowych, przedmiotów stanowiących
zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. Za przedmioty niebezpieczne uważa się narzędzia ostre,
substancje odurzające, żrące i wybuchowe( również niebezpieczne zabawki);
3) wnosić i używać na terenie szkoły deskorolek, hulajnóg, piłek i innych sprzętów sportowych.
7. Nauczyciele mają prawo do:
1) ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole;
2) korzystania z pomocy szkolnej służby zdrowia w razie wypadku lub złego samopoczucia.
8. Nauczyciele mają prawo i obowiązek egzekwowania od uczniów odpowiedniego uczesania, stroju,
obuwia zamiennego.
9. Nauczyciele maja obowiązek:
1) zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw;
2) zamykać sale lekcyjne podczas przerw i po zakończonych zajęciach;
3) bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły informacje o zagrożeniach lub zaniechać zajęć lekcyjnych,
jeżeli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi;
4) zapoznać się z regulaminem BHP i rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na
terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami;
5) zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,
6) zapewnić opiekę choremu uczniowi.
& 6.
Nagrody i kary
1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za rzetelną naukę, wzorową postawę ,osiągnięcia , dzielność
i odwagę.
2. W szkole obowiązuje następujący system nagradzania:
1) pochwała wychowawcy oddziału;
2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły;
3) pochwała pisemna dyrektora szkoły;
4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;
5) nagroda książkowa lub rzeczowa na zakończenie roku szkolnego;
6) nadanie tytułu „Uczeń Roku”;
7) nadanie tytułu „Primus Inter Pares”;
8) nadanie tytułu „Sportowiec Roku”.
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3. Tytuł „Uczeń Roku” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się dużym progresem
w nauce oraz wysoką kulturą osobistą, rozwijaniem zdolności i zainteresowań, działaniami na rzecz
samorządu, wolontariatu, środowiska lokalnego.
4. Tytuł „Primus Inter Pares” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się w ciągu całego
okresu pobytu w szkole, wysokimi wynikami w nauce, wysoką kulturą osobistą, swoją postawą i pracą
był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz
wolontariatu oraz uzyskał wysoki wynik z egzaminu ośmioklasisty. Przez cały okres pobytu w szkole
miał ocenę zachowania, co najmniej wyróżniającą.
5. Tytuł „Sportowiec Roku” przyznaje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego
uczniowi, który wyróżnia się: oceną celującą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami
w szkolnych zawodach sportowych i międzyszkolnych (indywidualnych lub zespołowych), działaniami
na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.
6. Tytuł „Bohater Roku” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który swoim wzorowym zachowaniem,
aktywnością społeczną, niesieniem pomocy słabszym oraz odwagą budzi powszechne uznanie
społeczności szkolnej i środowiska.
7. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu oraz Regulaminu Szkoły poprzez:
1) ostrzeżenie udzielone w rozmowie indywidualnej przez wychowawcę;
2) upomnienie udzielone w rozmowie indywidualnej przez wychowawcę;
3) za powtarzające się złe zachowanie uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy;
4) za poważniejsze przewinienie powołuje się Komisję Wychowawczą w skład której wchodzą Dyrektor
Szkoły, Pedagog, Wychowawca, uczeń oraz jego rodzice/opiekunowie;
5) za dalsze złe zachowanie uczeń otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy
klasy i rodziców wraz z pisemną informacją do rodziców - rodzice mają obowiązek podpisać taką
informację;
6) uczeń może być przeniesiony dyscyplinarnie do innej, równoległej klasy lub do innej szkoły;
7) za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice;
8) ile to możliwe, uczeń powinien sam usunąć powstałe szkody.
8. Uczniowie mają prawo do pisemnego odwołania się od otrzymanej kary w terminie do 3 dni
w kolejności do Wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Dyrekcji, Rady
Pedagogicznej
oraz uzyskania zawieszenia kary na wniosek jednego z w/w podmiotów
po naprawieniu szkody .
9. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem
nauczycieli uczących w danej klasie.
10. Decyzje w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje Dyrektor Szkoły
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
& 7.
Organizacja imprez szkolnych
1. Uczniowie mają prawo do:
1) korzystania z
form wypoczynku tj. wycieczki, zielone szkoły i inne imprezy turystycznokrajoznawcze;
2) organizowania imprez oraz uczestniczenia w nich na terenie szkoły;
3) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w różnych dziedzinach;
4) prawidłowego organizowania swojego czasu wolnego przez uczestnictwo w życiu kulturalnym,
artystycznym i rekreacyjnym ,uczestniczenia w różnego rodzaju konkursach, przeglądach,
festiwalach, itp..
2. Uczniowie mają obowiązek:
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1) bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad ostrożności oraz wykonywania wszelkich
poleceń opiekunów i kierownika wycieczki;
2) przestrzegania zasad kultury i norm zachowania z uwzględnieniem specyfiki imprezy, tak,
aby umożliwić bezpieczny i pełny wypoczynek;
3) posiadania właściwego sprzętu turystycznego, legitymacji szkolnej oraz niezbędnych akcesoriów.
3. W przypadku wycieczek łączonych (2,3 klasy) pozostali uczniowie wypełniają obowiązek szkolny
w równoległych oddziałach wskazanych przez dyrekcję szkoły.
4. Nauczyciele mają prawo do:
1) organizowania na prośbę uczniów lub z własnej inicjatywy wycieczkę, ich ilość zależy od decyzji
wychowawcy i zgody dyrekcji;
2) dodatkowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Nauczyciele mają obowiązek:
1) zapoznać się z przepisami regulującymi zasady organizacji wycieczek szkolnych;
2) opracować z uczniami szczegółowy program wycieczki i harmonogram oraz wypełnić kartę
wycieczki;
3) sporządzić wykaz uczniów, którzy nie wyjeżdżają na wycieczkę i realizują obowiązek szkolny
w równoległych klasach;
4) powiadomić władze szkolne o planowanej wycieczce na miesiąc przed terminem wyjazdu,
a na tydzień przed wyjazdem złożyć pełną dokumentację wyjazdu.
& 8.
Samorząd Uczniowski
1. Samorząd Uczniowski - w szkole funkcjonuje wspólny samorząd dla klas I-III i klas IV-VI.
2. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z opracowanym przez siebie Regulaminem SU.
3. Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w pracach Samorządu Uczniowskiego.
& 9.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin szkoły jest monitorowany przez powołany w tym celu zespół nauczycieli i nowelizowany.
Wprowadzane zmiany akceptuje Rada Pedagogiczna. Wprowadzane poprawki i uzupełnienia powinny
wynikać z dokumentów MEN oraz innych uprawnionych do tego celu.
2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
3. Stosowanie się ucznia do Regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego stosunku
do obowiązków szkolnych.
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