REGULAMIN
UCZNIOWSKI

Zatwierdzony do realizacji po dokonaniu zmian przez
Radę Pedagogiczną w dniu 10.09.2015 r.

§1
1. Niniejszy Regulamin stanowi o prawach i obowiązkach wszystkich uczniów
Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w
Nowym Sączu oraz o zasadach wzajemnych relacji pomiędzy uczniami
a pracownikami szkoły.
2. Regulamin został opracowany w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi
zmianami,
2) Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej,
3) Międzynarodową Konwencję o Prawach Dziecka,
4) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
5) Dekalog.
§2
OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Realizowanie obowiązku szkolnego poprzez:
1) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne,
2) dostarczenie nauczycielowi pisemnych zwolnień, w przypadku
zwalniania się w trakcie zajęć lekcyjnych, (w przypadku zwolnienia
ustnego – konieczne potwierdzenie przez rodzica np. smsem),
3) dostarczenie wychowawcy usprawiedliwień nieobecności szkolnych w
terminie do 2 tygodni po ustaniu absencji,
4) w przypadku samodzielnego powrotu do domu przedstawienia
wychowawcy lub nauczycielowi pisemnej zgody rodziców (opiekunów
prawnych).
2. Rzetelnie, sumiennie i terminowo wywiązywać się ze swoich obowiązków
szkolnych poprzez:
1) pełne wykorzystanie swoich zdolności i możliwości, poprzez udział
w akademiach, koncertach, konkursach, zawodach sportowych itp.;
2) aktywne
i
twórcze
uczestnictwo
w
zajęciach
lekcyjnych
i pozalekcyjnych oraz przestrzeganie ustalonych podczas ich trwania
zasad i reguł w tym zasady „fair play”;
3) systematyczne i samodzielne odrabianie zadań domowych;
4) rozszerzanie posiadanej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności
w oparciu o literaturę, media, itp.;
5) sumienne i rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych zadań oraz
pełnionych funkcji;
6) uzupełnianie zeszytów oraz ćwiczeń z lekcji, na których uczeń był
nieobecny z powodu choroby, pełnionego dyżuru szkolnego lub udziału
w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych itp.;
7) przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o swoich wynikach
w nauce i zachowaniu , a w szczególności informacji pisemnych od
nauczycieli; oraz dołożyć wszelkich starań aby przekazanie w/w
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informacji zostało poświadczone podpisem rodziców/prawnych
opiekunów,
8) przynoszenie na zajęcia lekcyjne obowiązujących przyborów,
materiałów, stroju sportowego oraz w wyznaczone dni obowiązującego
w szkole stroju galowego;
9) aktywne uczestniczenie w szkolnych uroczystościach religijnych
i patriotycznych oraz rekolekcjach wielkopostnych;
10) pogłębianie swojego życia duchowego realizując założenia dekalogu.
3. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, a w szczególności:
1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz podczas przerw
zachowywać się w taki sposób, by nie powodować zagrożenia dla siebie
i innych osób;
2) w przypadku nieobecności nauczyciela na lekcji w ciągu 10 minut,
zgłaszać ten fakt wicedyrektorowi szkoły,
3) stosować się do poleceń nauczycieli podczas lekcji i zajęć
pozalekcyjnych oraz podczas przerw (na korytarzu i podwórku
szkolnym).
4) przestrzegać regulaminów klasopracowni, pracowni komputerowej,
centrum multimedialnego i biblioteki, jadalni, świetlicy, sal
gimnastycznych oraz innych sal, w których odbywają się zajęcia
sportowe,
5) w trakcie przejazdu busem lub autobusem na zajęcia wf oraz różne
zajęcia pozalekcyjne zachowywać się zgodnie z obowiązującymi
zasadami tak, aby nie zagrażało to bezpieczeństwu, dotyczy to również
autokarowych
wycieczek
szkolnych
oraz
środków
transportu
miejskiego.
6) znać i przestrzegać ustaleń zawartych w Programie Przeciwdziałania
Agresji reagować na nieprawidłowości i zagrożenia wynikające z
postępowania innych (np. bójki, wymuszenia, kradzieże, itp.) zgłaszać
ten fakt wychowawcy, innym nauczycielom, pedagogowi, dyrekcji
szkoły lub innym pracownikom szkoły,
7) wszelkie spory rozwiązywać bez używania przemocy – korzystać z
pomocy mediatora szkolnego,
8) szanować wszelki sprzęt szkolny, a zauważone usterki techniczne
zgłaszać prowadzącemu zajęcia nauczycielowi lub instruktorowi,
9) świadomie i odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (Internet, telefony komórkowe,
smartphony, tablety itp.)
10) dbać o własne zdrowie, nie używać środków uzależniających i
dopingujących (dopalacze, napoje energetyzujące, nikotyna, alkohol,
narkotyki), dbać o właściwą dietę, pogłębiać swoją wiedzę dotycząca
zdrowego stylu życia
4. Zachowywać się w sposób kulturalny, a w szczególności:
1) w każdym miejscu oraz w każdych okolicznościach dbać o dobre imię
szkoły i jej pracowników, z szacunkiem wypowiadać się o niej
powstrzymując od krytycznych uwag,
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2) szanować i kultywować jej tradycje (np. uczestniczyć w modlitwie na
pierwszej i ostatniej lekcji, na Anioł Pański oraz pozdrawiać się
wzajemnie słowami: „Szczęść Boże”),
3) okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły poprzez
posłuszne wykonywanie ich poleceń,
4) podczas przejazdu każdym środkiem transportu zachowywać
szczególną dbałość o kulturę osobistą i zachowanie godne ucznia szkoły
katolickiej (wyrażające się szczególnie: kulturą słowa, odpowiednim
tonem głosu, niespożywaniem jedzenia i picia, unikaniem rozmów
telefonicznych, uprzejmością, ustępowaniem miejsca, w razie
konieczności służeniem pomocą innym pasażerom),
5) w każdej sytuacji starać się używać poprawnej polszczyzny, używać
kulturalnego języka oraz słów: proszę, dziękuję, przepraszam – STOP
WULGARYZMOM!
6) szanować symbole religijne i narodowe,
7) pomagać słabszym,
8) szanować godność osobistą każdego człowieka oraz jego poglądy,
9) z szacunkiem odnosić się do innych ludzi a w szczególności do:
rodziców, pracowników szkoły, duchownych, innych dorosłych,
koleżanek i kolegów przebywających na terenie szkoły i poza nią,
10) dbać o czystość swojego otoczenia, a szczególnie o porządek własnego
miejsca pracy,
11) w odpowiedni sposób korzystać z sanitariatów szkolnych.
4. Dbać o swój wygląd zewnętrzny, a w szczególności:
1) ubierać się na co dzień w strój czysty, skromny (przyzwoity), schludny
i
pozbawiony
elementów
charakterystycznych
dla
subkultur
młodzieżowych,
2) zabrania się stosowania makijażu, malowania paznokci, noszenia zbyt
krótkich spódniczek, bluzek odsłaniających brzuch, noszenia kolczyków
i klipsów itp. wpiętych w różne części ciała (nie dotyczy delikatnych
kolczyków w uszach w przypadku dziewcząt),
3) dbać o czystość włosów i estetyczną fryzurę (zakaz farbowania włosów
(fryzury mają być pozbawione elementów charakterystycznych dla
subkultur młodzieżowych),
4) nosić strój galowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych oraz
w dni wyznaczone przez dyrektora szkoły,
5) przez cały rok chodzić w obuwiu zamiennym na terenie szkoły (dowolne
obuwie z podeszwą antypoślizgową).
5. W szkole w szczególny sposób zabrania się :
1) wychodzenia podczas lekcji oraz podczas przerw śródlekcyjnych poza
teren szkoły bez zgody lub opieki nauczyciela (wyjątek przerwy
na podwórku szkolnym w obecności dyżurującego nauczyciela),
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających
zdrowiu lub życiu uczniów,
3) stosowania przemocy wobec innych, agresji fizycznej lub psychicznej
(np. używania wulgaryzmów słownych oraz wyrażonych w gestach,
lekceważenia, arogancji itd.),
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4) używania telefonów komórkowych na terenie szkoły bez zgody
nauczyciela (istnieje możliwość korzystania z telefonu szkolnego w
sekretariacie),
5) używania bez zgody nauczyciela wszelkich multimedialnych urządzeń
elektronicznych,
6) przynoszenia przedmiotów wartościowych (np. biżuterii) oraz dużej
kwoty pieniędzy - szkoła nie bierze odpowiedzialności z zaginione
przedmioty i pieniądze,
7) świadomego niszczenia mienia szkolnego i parafialnego,
8) chodzenia na terenie szkoły bez obuwia zastępczego.
§3
PRAWA UCZNIÓW
1. Do zapoznania się ze Statutem szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania do 30 września (tekst na stronie internetowej szkoły
www.ksp.nowy.sacz.pl/ksm).
2. Do zapoznania się z Regulaminem Uczniowskim i Rady Uczniów oraz
z programami nauczania, klasowym planem pracy wychowawczej, jego
treściami, celami i stawianymi wymaganiami oraz z przedmiotowymi
kryteriami oceniania i kryteriami zachowania (do 30 września).
3. Do rzetelnej, sprawiedliwej,
szczególności do:

jawnej

i

umotywowanej

oceny,

a

w

1) informacji
o
planowanym,
sprawdzianie
(zadaniu
klasowym)
co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
2) równomiernego rozłożenia terminów sprawdzianów i zadań klasowych
w ciągu tygodnia, a w szczególności do:
a) najwyżej trzech sprawdzianów i zadań klasowych w tygodniu,
b) nie więcej niż jednego sprawdzianu lub zadania klasowego dziennie.
3) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych jeżeli stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (na podst. pisemnej
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innej poradni
specjalistycznej),
4) otrzymania pomocy ze strony nauczyciela w przypadku wystąpienia
trudności w nauce w ramach zajęć wyrównawczych (zwłaszcza po
nieobecności spowodowanej chorobą),
5) otrzymywania zadań wykraczających poza podstawy programowe,
oceniane na stopień celujący,
6) uczestnictwa i uzyskania pełnej informacji o olimpiadach i konkursach
przedmiotowych oraz pomocy organizacyjnej w przygotowaniu się do
uczestnictwa w nich (głównie w etapie wewnątrzszkolnym – zwycięzcy
etapu szkolnego otoczeni są dodatkową opieką),
7) jasnego i zrozumiałego tłumaczenia zagadnień lekcyjnych przez
nauczyciela,
8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno
wychowawczym,
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9) do dodatkowego sprawdzianu wiadomości lub ponownego rozpatrzenia
oceny zachowania, jeżeli oceny klasyfikacyjne roczne i ocena
zachowania zostały ustalone niezgodnie z prawem. Odbywa się to na
wniosek rodziców i decyzje o tym podejmuje dyrektor szkoły.
3. Organizacji i uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym prawo do:
1) opieki duszpasterskiej przez którą rozumie się przeżywanie roku
liturgicznego, posługę sakramentalną, rekolekcje, wyjazdy o charakterze
religijnym;
2) udziału w wyborach Rady Uczniowskiej oraz kandydowania do niej;
3) wyboru Rady Klasowej oraz kandydowanie do niej;
4) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
5) kandydowania do funkcji Mediatora Rówieśniczego,
6) zgłoszenia wniosków, propozycji i uwag dotyczących spraw uczniowskich
do wychowawcy, opiekuna Rady Uczniowskiej, dyrektora szkoły (przy
zachowaniu w/w kolejności);
7) redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz aktualizacji szkolnej
strony internetowej.
4. Bezpiecznych i higienicznych warunków, w tym prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
poczucie bezpieczeństwa, ochronę przed wszelkimi formami agresji
fizycznej lub psychicznej lub przemocy,
2) korzystania ze sprawnych i bezpiecznych urządzeń oraz higienicznych
warunków sanitarnych;
3) opieki nauczycielskiej podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
przerw (wypoczynku podczas przerw);
4) wypoczynku i czasu wolnego podczas przerw świątecznych i ferii;
5) ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem równomiernego
obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, różnicowania
zajęć w każdym dniu w miarę możliwości lokalowych i organizacyjnych
szkoły;
6) korzystania z opieki i pomocy pedagoga szkolnego, logopedy,
pielęgniarki szkolnej oraz innych osób pracujących na terenie szkoły,
7) korzystania ze sklepiku i stołówki szkolnej.
§4
PRZYWILEJE UCZNIÓW

1. Zgłaszanie nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w półroczu
bez podania przyczyny (zgłoszenie musi nastąpić przed rozpoczęciem
lekcji i dotyczy to również niewykonania pracy domowej i braku stroju na
wychowaniu fizycznym).
2. Zgłoszenie nauczycielowi chęci poprawy oceny niedostatecznej w ciągu
dwóch tygodni od rozdania prac.
3. Wykorzystanie praw wynikających z wylosowania „szczęśliwego numerka”
na warunkach określonych przez Radę Uczniów.
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4. Korzystanie z „urodzinowego prezentu”. W dniu urodzin danego ucznia,
uczeń na własną prośbę może być niepytany. Jeżeli urodziny wypadają
w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych przywilej ten realizowany jest
w dniu ustalonym z wychowawcą.
5. Uczestniczenie w wycieczkach oraz w dyskotekach.
6. Wykorzystanie prawa „szczęśliwej klasy”. Uczniowie klasy, która
szczególnie zaangażuje się w działania na rzecz szkoły i innych,
są zwolnieni z odpowiedzi w jednym dniu wcześniej uzgodnionym
z wychowawcą (nie obejmuje to zapowiedzianych sprawdzianów
pisemnych).
7. Gra w tenisa stołowego, piłkarzy stołowych („piłkarzyki”) podczas przerw
na holu szkolnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
8. Organizowanie i uczestniczenie w działalności kulturalnej, sportowej i
rozrywkowej szkoły zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi szkoły.
9. Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych w ramach przedmiotowych kół
naukowych.
10.Korzystania z „Kącika zaufania”.
§5
NAGRODY
1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być :
1) osiąganie wyróżniających wyników w nauce i zachowaniu;
2) wzorowa frekwencja (100%),
3) udział i sukcesy w konkursach, turniejach, zawodach sportowych,
przeglądach festiwalach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i
ogólnopolskim;
4) aktywna praca społeczna na rzecz klasy i szkoły;
5) aktywny udział w pracach Rady Uczniowskiej, redakcji gazetki szkolnej
„BARKA”; w wolontariacie szkolnym np. Mediacje Rówieśnicze, SK Caritas,
6) wyjątkowa sumienność wykonywania przydzielonych obowiązków (np.
udział w „poczcie sztandarowym”);
7) wyjątkowo bohaterska i dojrzała postawa w sytuacjach zagrażających
życiu lub zdrowiu innych osób,
8) udział w służbie liturgicznej ołtarza (ministrantura).
2. Formą wyróżnienia i nagrody ucznia może być :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wpisanie pochwały do dziennika lekcyjnego lub zeszytu korespondencji,
pochwała ustna przekazana rodzicom telefonicznie lub bezpośrednio,
pochwała ucznia na form klasy lub szkoły,
dyplom, bądź nagroda rzeczowa,
pochwała dyrektora szkoły na forum społeczności szkoły podczas apelu,
wyróżnienie w gazetce szkolnej „BARKA”, gazetce ściennej lub stronie
internetowej szkoły,
7) list gratulacyjny dla rodziców,
8) tytuł i statuetka „Prymus Roku”, „Muzyk Roku”, „Sportowiec Roku”,
„Matematyk Roku” itp.
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§6
KARY
1. Podstawą do ukarania uczniów jest niewywiązywanie się z obowiązków
ucznia Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Nowym Sączu § 2 oraz łamanie zasad w niej obowiązujących.
2. Formą ukarania ucznia jest:
1) zastosowanie konsekwencji naturalnych,
2) wpis uwagi do dziennika lekcyjnego, kiedy konsekwencje naturalne są
nieskuteczne,
3) upomnienie wychowawcy,
4) wezwanie rodziców na rozmowę na temat zachowania ucznia i dalszych
konsekwencji wynikających z jego postępowania,
5) czasowe ograniczenie przywilejów ucznia, np. reprezentowania szkoły w
różnych konkursach i imprezach zewnętrznych, udziału ucznia w
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
udziału w wycieczce szkolnej, wyjścia do kina lub na podwórko szkolne
(spędzenie przerwy wg wskazań nauczyciela), itp,
6) pozostanie po lekcjach w wyznaczonym przez wychowawcę terminie
(tzw. „koza”) w uzgodnieniu z rodzicami,
7) drobne prace społeczne,
8) pozbawienie ucznia pełnionej funkcji w szkole (np.: funkcji mediatora,
członka RU, itp.).
9) nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców,
10) nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców oraz z
ograniczeniem praw uczniowskich,
11) skreślenie ucznia z listy uczniów – decyzja administracyjna dyrektora
szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5. Ze względu na rodzaj i wagę przewinienia dokonanego przez ucznia może
nastąpić przesunięcie w ustalonej kolejności kar.
§7
1. Stosowane kary nie mogą naruszać godności osobistej ucznia.
2. Naganę wychowawcy klasy udziela uczniowi ustnie wychowawca na forum
danej klasy.
4. Naganę dyrektora szkoły udziela dyrektor ustnie podczas specjalnego
apelu.
5. Informację o decyzji skreślenia z listy uczniów podaje dyrektor szkoły do
wiadomości uczniów podczas specjalnego apelu.
§8
1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów
ucznia o przyznanych nagrodach i udzielonych karach.
2. Od kary nagany wychowawcy klasy i dyrektora szkoły istnieje możliwość
odwołania się w terminie 7 dni do dyrektora szkoły na piśmie przez
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rodziców (prawnych opiekunów), od daty otrzymania informacji o
udzielonej karze.
3. Od decyzji skreślenia z listy uczniów rodzice (prawni opiekunowie) mają
prawo odwołania się do Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w
Nowym Sączu, (Plac Kolegiacki 2) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie składają na ręce dyrektora szkoły.
4. Informacje dla rodziców o udzielonej naganie (wychowawcy lub dyrektora
szkoły) powinny być przekazane rodzicowi w formie pisemnej podczas
spotkania indywidualnego lub w szczególnych wypadkach wysłane listem
poleconym.
§9
1. Każdy uczeń ma szanse na zmianę swojego zachowania.
2. Uczeń ma obowiązek pracy nad swoim zachowaniem.
3. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy w I półroczu danego
roku szkolnego ma obniżone zachowanie o jeden stopień od tego które
zostało ustalone w klasyfikacji śródrocznej. Uczeń nie ponosi konsekwencji
tej kary w klasyfikacji rocznej lub końcowej.
4. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego półrocza, w praktyce
oznacza to że uczeń może otrzymać na koniec roku ocenę wyższą tylko o
jeden stopień.
5. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły w pierwszym półroczu
danego roku szkolnego ma obniżone zachowanie w klasyfikacji śródrocznej
o dwa stopnie od tego który ustali wychowawca klasy. Konsekwencją tej
kary jest możliwość uzyskania maksymalnie oceny bardzo dobrej z
zachowania w klasyfikacji rocznej lub końcowej
6. Uczeń, który uzyskał naganę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły
w drugim półroczu ponosi konsekwencje tej kary bezpośrednio w
klasyfikacji rocznej lub końcowej (obniżone zachowanie o jeden stopień).
§ 10
Prawo zgłaszania poprawek i wniosków do niniejszego regulaminu przysługuje,
Radzie Uczniów i Radzie Rodziców. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu w/w
poprawek i wniosków podejmuje Rada Pedagogiczna.
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