
REGULAMIN

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ REGENT
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ELBLĄGU

Aktualizacja na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25.08.2022.

Regulamin określający prawa i obowiązki ucznia, konsekwencje i nagrody został
opracowany przez Dyrekcją Szkoły przy współpracy z Radą Pedagogiczną,
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami rodziców.

Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły i wchodzi w życie z dniem 3 września
2018 r.

Opracowano na podstawie:

● Ustawy o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r. z późniejszymi zmianami,
● Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne NZ z

dnia 20.11.1989 r.
● Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
● Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z późniejszymi
zmianami.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

Szkoła czynna jest od godziny 6.30. Nauczyciele rozpoczynają dyżur opiekuńczy
dla klas 1-3 w budynku o godzinie 6.45.

1. Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się przy szafkach, przechodzą do
swoich sal lekcyjnych lub świetlicy i oczekują na nauczyciela.

2. Dzwonek o godzinie 7.58 obwieszcza rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w
szkole.

3. Uczniowie na każdej lekcji witają się z nauczycielem na stojąco. Wstają
również, gdy do klasy wchodzi inny nauczyciel.

4. Uczniowie jak i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania
punktualności rozpoczynania i kończenia zajęć wg grafiku. W każdej klasie
znajduje się zegar i tablica z godzinami przerw i zakończenia zajęć.

5. Po ostatniej lekcji uczniowie dyżurni lub Samorząd Klasowy sprzątają salę
lekcyjną.

6. Podczas krótkich przerw uczniowie porządkują salę po zajęciach i
przygotowują się  do kolejnej lekcji.

7. Duże przerwy uczniowie mogą spędzać na zewnątrz budynku (na terenie
wokół szkoły) pod warunkiem, że znajdują się wtedy pod opieką nauczyciela
lub innych osób upoważnionych przez Dyrektora. Podczas niepogody
uczniowie pozostają w budynku szkolnym.

8. Po ostatniej lekcji uczniowie sprzątają salę lekcyjną, zabierają swoje rzeczy i
przechodzą na zajęcia pozaszkolne lub wracają do domu. Na terenie szkoły
po lekcjach uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczycieli lub
innych osób upoważnionych przez dyrektora.

9. Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję wyłącza komputer, rzutnik
multimedialny oraz sprawdza zamknięcie okien. Od tego momentu
uczniowie nie wchodzą do sal lekcyjnych.

10. Podczas zbiórek autobusowych uczniowie ustawiają się w wyznaczonych
miejscach, oczekując na opiekuna. Po sprawdzeniu obecności przechodzą z
nauczycielem do autobusu.

11. Uczniowie w Lovely Kitchen w czasie przerwy spożywają posiłki
przyniesione z domu lub kupione na miejscu. Obiady wydawane są po 11.20.
*Pierwszeństwo w spożywaniu posiłków mają uczniowie  klas 1-3.
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12. O wypadkach wymagających udzielenia pomocy medycznej nauczyciel lub
pielęgniarka informują rodziców telefonicznie lub osobiście.

13. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
Posiadanie i/lub używanie telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela
wiąże się z zabraniem aparatu przez nauczyciela i wpisaniem uwagi do
dziennika lekcyjnego. Telefon może być odebrany w sekretariacie szkoły
dopiero po zakończeniu wszystkich lekcji danego dnia. Zakaz obowiązuje
również na przerwach oraz w trakcie lunchów.

14. Nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą aparatów fotograficznych lub
innych urządzeń i nośników informacji podczas pobytu w szkole i
uroczystości szkolnych jest możliwe po uzyskaniu zgody osoby nagrywanej/
fotografowanej oraz po otrzymaniu wcześniejszej akceptacji Dyrektora
Szkoły.

15. Uczniowie zwolnieni z zajęć dydaktycznych przebywają pod opieką
nauczyciela lub, za jego zgodą, w innym pomieszczeniu szkolnym.

CZĘŚĆ DRUGA

PRAWA UCZNIA

W szkole uczeń ma prawo:
1. Uczyć się w sposób ciekawy i mądry.
2. Prosić o wytłumaczenie, jeżeli czegoś nie rozumie.
3. Zadawać pytania.
4. Mieć inne zdanie.
5. Mówić co myśli i czuje, pamiętając o tym, by nie obrazić innych.
6. Wiedzieć, czego będzie się uczyć, po co, w jaki sposób i jakie wymagania

będą stawiać nauczyciele.
7. Wiedzieć jaką dostał ocenę i co musi zrobić, aby uzyskać lepszą.
8. Znać termin pracy klasowej/sprawdzianów i prac pisemnych (poza

kartkówkami) co najmniej tydzień wcześniej (informacje o terminach
muszą być wpisane do dziennika elektronicznego z tygodniowym
wyprzedzeniem).

9. Mieć w ciągu jednego dnia nie więcej niż jeden sprawdzian/pracę klasową
lub inną pracę pisemną, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy sprawdziany
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(wyłączając kartkówki), chyba, że nauczyciel wspólnie z klasą ustalił inaczej
(np. w związku z przeniesieniem terminu sprawdzianu) w takiej sytuacji
informacja o sprawdzianie również musi być zamieszczona w dzienniku
elektronicznym.

10. Otrzymać ocenę z kartkówki nie później niż po tygodniu, a ze sprawdzianu
lub testu po dwóch tygodniach; z j. polskiego po trzech tygodniach. W
szczególnych wypadkach okres ten może wydłużyć się do miesiąca (w
związku z feriami, chorobą lub innymi zdarzeniami).

11. Mieć prawo do poprawy sprawdzianu, testu, pracy klasowej w ustalonym
przez nauczyciela terminie.

12. Znać termin poprawy sprawdzianu, testu lub pracy pisemnej.
13. Znać oceny klasyfikacyjne na trzy dni przed posiedzeniem Rady

Pedagogicznej.
14. Ubiegać się o egzamin poprawkowy w przypadku oceny niedostatecznej na

koniec roku szkolnego.
15. Za zgodą Rady Pedagogicznej ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny za okres

usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole.
16. Na 30 dni przed końcem semestru i roku szkolnego znać przewidywane

oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych.
17. W określonych sytuacjach odwołać się od oceny z przedmiotu i zachowania.
18. Korzystać z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego.
19. Reprezentować Szkołę w konkursach, olimpiadach i innych imprezach

szkolnych.
20. Zaproponować temat na godziny wychowawcze.
21. Czuć się bezpiecznie i godnie.
22. Mieć zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych.
23. Korzystać z opieki socjalnej i medycznej.
24. Gdy potrzebuje pomocy, zwrócić się o nią do do Wychowawcy lub szkolnego

psychologa.
25. Działać w Samorządzie Uczniowskim.
26. Inicjować i włączać się w działania charytatywne na terenie szkoły.
27. Korzystać po zajęciach lekcyjnych z biblioteki szkolnej, sal lekcyjnych oraz

pomocy dydaktycznych za zgodą nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.
28. Za zgodą Dyrektora lub nauczycieli organizować w szkole różnego rodzaju

zabawy, gry, konkursy, zawody sportowe.
29. Znać prawa, które przysługują uczniom.
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30. Wiedzieć, że w przypadku łamania praw uczeń może zgłosić się do
nauczyciela (zwłaszcza do Wychowawcy), psychologa szkolnego lub
Samorządu Uczniowskiego.

CZĘŚĆ TRZECIA

OBOWIĄZKI  UCZNIA

W szkole uczeń ma obowiązek::

1. Dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować.
2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu

szkoły.
3. Sumiennie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne (zwolnienie z zajęć

musi być uzgodnione z wychowawcą). W czasie zajęć lekcyjnych i przerw
uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.

4. Pomagać kolegom w nauce.
5. Usprawiedliwiać nieobecności u wychowawcy na bieżąco, najpóźniej dwa

tygodnie po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienia mogą być wypisane
wyłącznie przez rodziców bądź lekarza.

6. Uzupełniać braki w nauce z poszczególnych przedmiotów wynikające z
nieobecności w szkole.

7. Tworzyć i dbać o atmosferę wzajemnej życzliwości.
8. Przeciwstawić się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i plotkarstwu

oraz cyberprzemocy.
9. Szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka.
10. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
11. Dbać o kulturę słowa. Pozdrawiać zwrotem “Dzień dobry” wszystkich

nauczycieli (uczących i nieuczących danego ucznia) i innych pracowników
szkoły.

12. Dbać o estetykę ubioru: nosimy czysty strój, nie nosimy nakryć głowy, nie
nosimy stroju obnażającego brzuch lub dekolt, zbyt krótkich sukienek,
spódniczek i zbyt krótkich spodni, nie nosimy strojów reklamujących
wyroby tytoniowe, alkoholowe, narkotyki, bądź głoszące niewłaściwe hasła
nawołujące do przemocy.
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13. Nie przynosić do szkoły cennych przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu
lub mogą zostać skradzione.

14. W czasie pobytu w szkole podporządkować się poleceniom nauczycieli
dyżurujących i innych osób, które reagują na niestosowne zachowanie.

15. Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
16. Być wolnym od nałogu palenia papierosów, picia alkoholu, brania

narkotyków i innych środków odurzających.
17. Na terenie szkoły, na szkolnych wycieczkach i imprezach organizowanych

przez szkołę, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu,
używania środków odurzających. Zakaz obejmuje również posiadanie w/w
używek.

18. Nie niszczyć budynku i wyposażenia szkoły. W przypadku zniszczeń uczeń
lub jego rodzice mają obowiązek je naprawić lub pokryć koszty naprawy.

19. Naprawić, pokryć koszty naprawy lub odkupić rzecz należącą do innego
ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły, którą uczeń zniszczył (celowo
lub nieumyślnie).

20. Dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń szkoły i otoczenia.
21. W każdy piątek i  dni uroczyste zakładać strój galowy (biała koszula/bluzka i

czarne lub granatowe spodnie/spódnica) oraz szkolną tarczę.
22. Przestrzegać wszystkich ustaleń władz szkolnych.

CZĘŚĆ CZWARTA

OCENIANIE ZACHOWANIA

(klasy 4-8)

W klasach 4-8 obowiązuje punktowy system oceniania zgodnie z następującymi
zasadami:

1. Uczeń na początku półrocza pierwszego i drugiego uzyskuje wyjściowo 100
pkt.

2. Zachowanie wyjściowe: dobre
3. W zależności od ilości zgromadzonych punktów na koniec półrocza uczeń

otrzymuje odpowiednią ocenę:
zachowanie WZOROWE: powyżej 171 pkt 
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zachowanie BARDZO DOBRE: 131-170 pkt
zachowanie DOBRE: 90 -130 pkt
zachowanie POPRAWNE: 50 - 89 pkt
zachowanie NIEODPOWIEDNIE: 10 - 49 pkt
zachowanie NAGANNE: poniżej 9 pkt

4. Uczeń, który posiada na koncie (poza punktami dodatnimi) 20 pkt.
ujemnych, nie może uzyskać wzorowej oceny z zachowania.

5. Uczeń, który otrzyma naganę Dyrektora Szkoły, bez względu na liczbę
uzyskanych punktów, może uzyskać najwyżej poprawną roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.

6. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy, bez względu na liczbę
uzyskanych punktów, może uzyskać najwyżej dobrą ocenę klasyfikacyjną z
zachowania.

7. Punkty za zachowanie mogą wstawiać wszyscy nauczyciele - uczący i
nieuczący danego ucznia. Inni pracownicy szkoły mogą również zwrócić się
do wychowawcy z prośbą o wstawienie punktów za zachowanie.

Lp. Możliwości uzyskania
dodatkowych punktów

Ilość
punktów Uwagi

1.

Reprezentowanie klasy, szkoły w
konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych.

każdorazowo

Ranga konkursu Udział III II I
● Etap rejonowy
● Etap wojewódzki
● Etap ogólnopolski

7
15
15

10
20
25

20
25
30

25
30
35

2. Aktywny udział w uroczystościach
szkolnych. 10 każdorazowo

3. Udział w akcjach ogłaszanych przez
szkołę. 5 każdorazowo

4. Udział w akcjach społecznych na rzecz
klasy. 5 każdorazowo

5.
Pozalekcyjne prace społeczne  na rzecz
klasy lub szkoły (gazetki, pomoce
dydaktyczne, dekoracje).

5 każdorazowo

6. Pomoc w organizowaniu pomocy
szkolnych. 5 każdorazowo
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7. Poszanowanie mienia szkolnego i
społecznego. 5 semestralnie

8. Przestrzeganie ustalonych zasad
bezpieczeństwa. 10 semestralnie

9. Dbałość o kulturę stroju (uroczystości,
dni galowe, teatr itd). 5 semestralnie

10.
Aktywne pełnienie funkcji:

a) w samorządzie uczniowskim
b) w samorządzie klasowym.

15
10

semestralnie
semestralnie

11.

Udokumentowana aktywność w
organizacjach, klubach i
stowarzyszeniach szkolnych i
pozaszkolnych (udokumentowana).

10 semestralnie

12. Pomoc koleżeńska (przez dłuższy czas i
udokumentowana). 10 semestralnie

13. Przeciwstawianie się wulgarności i
brutalności, dbałość o kulturę słowa. 10 semestralnie

14. Tzw. “premia” za brak minusów 20 semestralnie

15. Inne osiągnięcia wskazane przez klasę,
nauczycieli, inne osoby. 1-15 każdorazowo

16.
Kulturalne zachowanie w szkole;
witanie się z nauczycielami i
pracownikami szkoły.

10 semestralnie

Lp. Powody utraty punktów* Ilość punktów Uwagi

1.
Opuszczanie budynku  szkoły bez zgody
nauczyciela (w tym wyjście na teren
wokół szkoły bez zgody nauczyciela)

-5 każdorazowo

2. Odłączanie się od grupy w czasie
wycieczki bez zgody nauczyciela. -10 każdorazowo

3. Niszczenie sprzętu i mienia szkolnego. -10 każdorazowo
4. Kłamstwo. -5 każdorazowo

5. Niekulturalne zachowanie się wobec
pracowników szkoły i innych osób. -10 każdorazowo

6. Żucie gumy na lekcji, noszenie czapki w
szkole. -3 każdorazowo

7.
Niewłaściwe zachowanie w czasie
przerw lub lekcji zagrażające
bezpieczeństwu.

-5 każdorazowo
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8. Przeszkadzanie uczniom i nauczycielom
w trakcie zajęć. -5 każdorazowo

9. Nieodpowiedni strój na uroczystościach
szkolnych. -3 każdorazowo

10. Niewywiązywanie się z podjętych
zobowiązań. -10 semestralnie

11. Zaczepki słowne lub fizyczne. -5 każdorazowo
12. Chowanie butów, odzieży, plecaków, itp. -5 każdorazowo

13. Oszukiwanie podczas sprawdzianów,
odpisywanie zadań domowych. -5 każdorazowo

14. Używanie wulgarnego słownictwa. -10 każdorazowo

15.
Rozpowszechnianie niestosownych
informacji oraz zdjęć poprzez portale
społecznościowe.

-20 każdorazowo

16. Celowe niszczenie cudzej własności. -10 każdorazowo

17.

Działania zagrażające zdrowiu: palenie
papierosów, picie napojów
alkoholowych, bójki, konflikty z
prawem.

-25 każdorazowo

18. Każda nieusprawiedliwiona godzina. -2 każdorazowo
19. Wyjmowanie telefonu lub innego

urządzenia elektronicznego i/lub
korzystanie z niego w trakcie przerwy
(również w trakcie lunchu)  lub w
trakcie  lekcji w sytuacji innej, niż na
wyraźne polecenie lub za zgodą
nauczyciela.

-5 każdorazowo

20. Odmawianie wykonywania poleceń
nauczyciela w czasie lekcji. -5 każdorazowo

21. Inne zachowania negatywne zgłoszone
przez klasę, nauczycieli i inne osoby (w
zależności od wagi).

od -1 do -15 semestralnie

*Na prośbę ucznia Nauczyciel  lub Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na zamienienie
punktów ujemnych na prace społeczne na rzecz Szkoły.

Pozostałe zasady:

8. Możliwe jest udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej zbiorowej konsekwencji
przez zawieszenie uczniów lub klasy w udziale wycieczkach i innych
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imprezach organizowanych przez Szkołę za nieprzestrzeganie postanowień
Statutu Szkoły i nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

9. Zbiorowe naruszenie dyscypliny szkolnej polegające na nieobecności całej
klasy (bądź znacznej jej części) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wiąże
się z wpisaniem nieobecności i uwagi do dziennika lekcyjnego.

10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może podjąć
decyzję o usunięciu ucznia ze Szkoły, gdy ten:

● umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
● systematycznie dopuszcza się kradzieży,
● wchodzi w kolizję z prawem,
● permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.
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