Regulamin
Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im.św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których
duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy"
Encyklika Fides et ratio - Jan Paweł II

REGULAMIN SZKOŁY PRECYZUJE STATUTOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
WSPÓLNOTY SZKOLNEJ, KTÓRĄ TWORZĄ UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE.
I. CELE I ZADANIA SZKOŁY
1. Podstawowym celem naszych szkół jest zapewnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego
pozwalającego na harmonijny psychologiczny rozwój uczniów i potrzebę zdobywania umiejętności
współdziałania w zespole.
2. System oddziaływania na ucznia jest oparty na warunkach chrześcijańskich, zgodnie z nauką społeczną
kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania patrona szkół Jana Pawła II.
3. Absolwent KNSP powinien:
- posiadać poczucie własnej wartości wypływające z nabytej wiedzy i śmiało podejmować stawiane
przed nim zadania,
- odważnie świadczyć swym zachowaniem o wartościach chrześcijańskich, darząc przy tym szacunkiem
ludzi posiadających odmienne poglądy na świat,
- spoglądać w przyszłość z optymizmem i ewangeliczną rozwagą.

II. UCZNIOWIE
Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od Was nie wymagali
Apel z młodzieżą 18 VI 1983 r. Jan Paweł II
1. Uczeń ma obowiązek:
- zgodnie ze Statutem &58 pkt.3, ponadto:
* regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i zajęcia objęte planem nauczania, a każdorazową
nieobecność spowodowaną chorobą czy równie ważna przyczyną usprawiedliwiać przez rodziców w ciągu 7
dni,
* systematycznie i rzetelnie przygotować się do lekcji,
* brać czynny udział w uroczystościach szkolnych i religijnych objętych kalendarzem szkolnym,
* okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom,
* dbać o mienie szkoły i jej dobre imię,
* wykonywać polecenia wydawane przez dyrekcję, nauczycieli i innych pracowników,

* nosić codziennie strój szkolny a podczas uroczystości strój galowy,
* dbać o kulturę słowa, dobrą atmosferę w klasie, być prawdomównym i uczciwym.
2. Uczeń ma prawo:
- zgodnie ze Statutem &58 pkt.1, ponadto:
* zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności osobistej,
* wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w wybranych formach
zajęć organizowanych przez szkołę,
* wykorzystywania możliwości do zdobywania wiedzy,
* jawnej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności,
* zapoznania się z materiałem programowym każdego przedmiotu,
* informacji o terminie i formie sprawdzania wiedzy (jedna praca klasowa w ciągu dnia;
niezapowiedziane mogą być krótkie sprawdziany obejmujące materiał ostatnich trzech lekcji),
* możliwości poprawiania każdej oceny niedostatecznej w trybie ustalonym przez nauczyciela,
* zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających na terenie szkoły,
* opieki duszpasterskiej.
3. Nagrody i kary:
1. Rodzaje pochwał:
* pochwała wychowawcy,
* pochwała dyrektora szkoły,
* dyplom uznania i wzorowego ucznia dołączony do akt ucznia,
* list gratulacyjny do rodziców,
* ocena wzorowa lub bardzo dobra z zachowania na dany semestr.
Za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze statutu szkoły, w tym wewnątrzszkolnego systemu
oceniania, programu wychowawczego, innych szkolnych regulaminów, procedur i zarządzeń
dyrektora szkoły w stosunku do ucznia może być zastosowany jeden z punktów niniejszego
regulaminu:
a) powiadomienie

rodziców

o

negatywnym

zachowaniu

ucznia,

pisemne

lub

ustne,

b) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela, także pracownika
szkoły (w tym wypadku o powyższym fakcie zawsze musi zostać poinformowany
wychowawca),
c) upomnienie pisemnego udzielonego przez wychowawcę klasy (także na wniosek innego
nauczyciela lub pracownika szkoły) wraz z powiadomieniem rodziców (wg. procedury
szkolnej)

d) zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub szkoły oraz reprezentowanie
szkoły na zewnątrz;

e) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy, szkoły lub reprezentowania
szkoły na zewnątrz;

f) upomnienia ustnego dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy,
g) nagany pisemnej udzielonej przez wychowawcę klasy (także na wniosek innego nauczyciela
lub pracownika szkoły) wraz z powiadomieniem rodziców (wg. procedury szkolnej)

h) nagany pisemnej dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem Rady Pedagogicznej i
rodziców (wg. procedury szkolnej)
i) zawieszenie w przywilejach wynikających z praw ucznia,
j) skreślenie z listy uczniów w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz nierespektowania
chrześcijańskiego charakteru szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
w drodze decyzji administracyjnej dyrektora,
k) lub inne zaproponowane przez nauczyciela w formie kontraktu wychowawczego.
Rodzice lub opiekunowie maja prawo odwołania się od kary w trybie określonym w statucie
i procedurach szkolnych do instancji odpowiednio wyższej.

III. RODZICE
Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to,
żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to żeby się poświęcać
w sposób mądry; tak aby je wychować, aby wychować
do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się
także wymagając, ale tylko miłując można wymagać.
Można wymagać, wymagając od siebie.
Jan Paweł II

Statut KNSP &40
1. Rodzice mają prawo do:
* rzetelnej informacji o postępach w nauce swojego dziecka,
* zrzeszania się w celu wspomagania działań statutowych szkoły,
* przedstawiania swoich opinii o pracy szkoły,
* uczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
2. Rodzice mają obowiązek:
* zapewnienia regularnego uczęszczania swojego dziecka na wszystkie zajęcia objęte regulaminem
szkolnym,

* uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez szkołę,
* wspierać szkołę w jej działaniach dydaktycznych i wychowawczych,
* usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach objętych regulaminem w terminie 7 dni,
* terminowego uiszczania czesnego,
* przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka;
* przybyć po chorego ucznia na wezwanie szkoły.

IV NAUCZYCIELE
Młode pokolenie poszukuje wzorców,
które będą punktem odniesienia,
oczekuje odpowiedzi na wiele ważnych pytań,
a nade wszystko domaga się świadectwa tych,
którzy je prowadzą.
Jan Paweł II

Statut KNSP &50 -54
1. Nauczyciel ma prawo do:
* wyboru sposobu i środków dydaktycznych w realizacji programu,
* poszanowania godności osobistej,
* wyrażenia swoich opinii o pracy szkoły na spotkaniach Rady Pedagogicznej,
* organizacji sesji wyjazdowych i innych form pracy niż jednostka lekcyjna.
2. Nauczyciel ma obowiązek:
* poszanowania godności osobistej uczniów i współpracowników,
* rzetelnie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,
* często, systematycznie i sprawiedliwie oceniać wiedzę i umiejętności uczniów, stosując jasne
kryteria,
* podnosić swoje kwalifikacje
* utrzymywać kontakt z rodzicami przekazując im wiadomości dotyczące procesu dydaktycznowychowawczego ich dziecka,
* dbać o wygląd pracowni przedmiotowych i ich estetykę,
* realizować zalecenia pohospitacyjne,
* zachowania tajemnicy służbowej,
* pełnienia dyżurów,
* respektowania i realizowania wszystkich zarządzeń Dyrektora szkoły,
* dbać o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

V. WYCHOWAWCY
Trzeba abyście byli dla młodych przyjaciółmi,
wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami
w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować

fundamenty pod ich przyszłe życie.
Jan Paweł II
Wychowawcy klasy pełnią zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, są organizatorami życia
zbiorowego uczniów, ich powiernikami i mediatorami w rozstrzyganiu kwestii spornych.
1. organizują kontakty nauczycieli z rodzicami uczniów, zapoznają ich z osiągnięciami dydaktycznymi,
informują o trudnościach oraz wspólnie szukają środków zaradczych,
2. współpracują z nauczycielami uczącymi w ich klasie, uzgadniając z nimi i korygując ich działania
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna
opieka,
3. zapoznają uczniów i rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
4. zwracają uwagę na kulturę zachowania uczniów oraz ich higienę osobistą,
5. organizują życie zbiorowe klasy z zakresu kultury, turystyki i rekreacji,
6. powiadamiają rodziców o każdym rodzaju nagrody i kary otrzymanej przez wychowanka,
7. otaczają indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków,
8. prowadzą dokumentację związaną z czynnościami służbowymi wychowawców klas,
9. realizują program wychowawczy zgodnie z nauką społeczną kościoła katolickiego.

VI. ORGANIZACJA SZKOŁY
1. zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30, a w piątki obowiązkową mszą świętą,
2. zajęcia lekcyjne odbywają się według ustalonego na początku semestru planu,
3. w czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne, które są zamykane.

VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZACHOWAŃ MAJĄCYCH POMÓC W WYPEŁNIANIU
REGULAMINU.

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
1. Uczeń przychodzi do szkoły w stroju szkolnym ze zmiennym obuwiem.
2. Do szkoły przynosić nie wolno:
* alkoholu, papierosów środków odurzających,
* petard, środków pirotechnicznych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,
* włączonych telefonów komórkowych,
* PSP i innych urządzeń multimedialnych i używać ich podczas lekcji, przerw i w świetlicy,
* gumy do żucia.
3. Na lekcji ucznia obowiązuje:
* respektowanie wszelkich poleceń nauczyciela,
* szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów,
* utrzymanie porządku wokół swojej ławki i w klasie,
* zakaz jedzenia i picia,
* zakaz ściągania w czasie prac klasowych.
4. Za zniszczone mienie szkolne uczeń ponosi odpowiedzialność materialną.

STRÓJ SZKOLNY
1. Uczniów KNSP obowiązuje strój szkolny. Jego zastosowanie w praktyce szkolnej służy następującym
celom:
* przypominaniu uczniom, jakie cele zamierza osiągnąć jako człowiek przez naukę szkolną
* dla osób spoza szkoły ma charakter świadectwa - nasi uczniowie przyznają się do
wyznawanych przez siebie wartości.
Wyżej wymienione cele sprawiają, że strój uważany jest za bardzo ważny element szkolnej
tożsamości.
2. W szkole obowiązują dwie odmiany stroju szkolnego:
a) strój codzienny składa się z granatowej bluzy polo z emblematem szkoły lub granatowej koszulki Tshirt z nazwą szkoły. Zimową odmianą stroju codziennego jest granatowa bluza z polaru z nazwą
szkoły. W/w elementy stroju nie mogą zawierać innych niż tarcza/nazwa szkoły elementów
(napisów, nadruków itp.). Na codzienny strój szkolny nie wolno uczniom ubierać innych,
kolorowych bluz.
Do stroju codziennego należy dobierać spódnicę / spodnie w stonowanym kolorze i długości.
strój uroczysty składa się z:
- dziewczęta – czarna wąska spódniczka, biała koszula taliowana z haftem z nazwą szkoły, fuler
- chłopcy – czarne spodnie garniturowe, biała koszula z haftem z nazwą szkoły, krawat,
Strój uroczysty uczniowie będą mieli obowiązek zakładać podczas uroczystości szkolnych i w inne dni
wyznaczone przez Dyrektora szkoły.
3. Ze strojem musi harmonizować zewnętrzny wygląd ucznia. Dlatego zabrania się:
* noszenia odznak organizacji społecznych, politycznych, subkultur,
* stosowania makijażu,
* malowania paznokci kolorowymi lakierami,
* farbowania włosów,
* noszenia nieestetycznych i rażących swoim wyglądem fryzur,
4.

Na terenie szkoły przez cały rok szkolny obowiązuje również zmiana obuwia – za szkolne
obuwie zmienne uważa się lekkie obuwie wykonane z materiału na cienkiej jasnej gumowej
podeszwie typu tenisówki. Zabrania się noszenia butów sportowych typu adidas, butów
skórzanych, wysokich, wiązanych powyżej kostki.

5.

Na zajęciach sportowych uczniów KNSP obowiązują białe, gładkie koszulki sportowe i ciemne
sportowe krótkie spodenki oraz obuwie sportowe dobrane adekwatnie do rodzaju zajęć.

Każde odstępstwo od w/w zasad uważa się za uchybienie w przestrzeganiu regulaminu.
SANKCJE
1. Każdy brak munduru/obuwia zmiennego oraz niedostosowanie swojego wyglądu zewnętrznego do
wymogów regulaminu odnotowywane:

* dwukrotny brak munduru/obuwia zmiennego lub dwukrotnie odnotowane niekorzystne zmiany w
wyglądzie zewnętrznym skutkują ustnym upomnieniem wychowawcy z powiadomieniem rodziców
* trzykrotny brak munduru/obuwia zmiennego lub trzykrotnie odnotowane niekorzystne zmiany w
wyglądzie zewnętrznym skutkują pisemnym upomnieniem wychowawcy, wezwaniem rodziców, zakazem
wstępu na dyskoteki szkolne oraz odebraniem pełnionych w klasie (szkole) funkcji.
* dalsze uchylanie się od w/w obowiązków może skutkować wnioskiem o usunięcie ucznia ze szkoły.
2. Braki munduru wynikające z przyczyn niezależnych od ucznia muszą być zgłoszone przez rodziców do
wychowawcy klasy.

