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REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

W ZIELONEJ GÓRZE 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zielonej 
Górze, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego i przepisach obowiązujących w placówkach niepublicznych oraz 
w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Organem prowadzącym oraz sprawującym nadzór nad szkołą jest Zarząd Samodzielnego Koła 
Terenowego nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwany dalej Zarządem Koła.             
Szkołą kieruje Dyrektor. 

 

Społeczny charakter szkoły polega na różnych formach uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. 
Rodzice mogą podejmować działalność w Samodzielnym Kole Terenowym nr 156 STO. Mogą 
też zgłaszać do niego swoje  wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły. Ponadto 
uczestnictwo rodziców w życiu szkoły może przybierać następujące formy: 

 doradztwo w ustalaniu programu działania szkoły, 

 współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami oraz dyrektorem  przy 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, m.in. poprzez 
uczestnictwo w komisjach i zespołach tworzonych przez radę nauczycieli,       

 wspieranie szkoły pod względem materialnym,   

 włączanie się w niezbędne  prace społeczne na rzecz szkoły,  

 inicjatywa, udział i pomoc w realizacji imprez pozaszkolnych  (zabawy, wycieczki, 
"zielone szkoły", teatr, kino, muzeum).   

                                                                               
 Prace społeczne, niezbędne  dla prawidłowego funkcjonowania szkoły, są zgodne z 
przesłaniem STO. Prace te rodzice wykonują zgodnie z sugestiami dyrekcji i Zarządu szkoły. 
Raz w roku  sporządzana jest  lista niezbędnych prac -aktualizowaną zgodnie z potrzebami. 
 

 
Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 
 
1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, 
2. Zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, 
3. Wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej, 
4. Kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy, 
5. Upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej 
sytuacji, 
6. Eliminowanie niewłaściwego słownictwa z życia szkoły. 
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Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów Regulaminu 
przez szkołę jak również przez Rodziców. 

  

ZASADY OGÓLNE 

1. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza, dbać o 
jej imię oraz  szanować pracowników szkoły i innych uczniów. 

2. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich 
kolegów. Każdy wypadek należy zgłaszać nauczycielowi. 

3. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być 
zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców 
lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów uczeń 
przebywa pod opieką szkoły. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników oraz 
uczniów bez ich wiedzy i zgody. 

5. Za rzeczy wartościowe i przedmioty porzucone przez ucznia szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności 
prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za 
zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły. 

7. Każdy uczeń jest zobowiązany do noszenia "zeszytu do korespondencji". Wszelkie 
informacje wpisane przez nauczyciela lub na jego polecenie muszą być podpisane 
przez rodziców ucznia lub opiekunów prawnych i bezzwłocznie przedstawione 
nauczycielowi do wglądu. 

8. Z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze i jego rodzicem  wychowawca może 
podpisać kontrakt, w którym określone są zobowiązania stron, mające na celu 
wyeliminowanie niepożądanych zachowań. W razie nieprzestrzegania ustaleń 
zawartych w kontrakcie wyciągane są konsekwencje.  

  

ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO  

1) Szkoła czynna jest w godzinach od 7.00 do 16:45. Lekcja trwa 45 minut o ile dyrektor 
nie zarządzi inaczej; 

2) Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach ustalonych przez dyrektora; 
3) W szkole uczniowie mogą korzystać z obiadów, które  są dodatkowo płatne przez 

rodziców w terminie  do 10 dnia miesiąca w wysokości ustalonej przez dostawcę; 
4) Odwołanie obiadu zgłaszamy danego dnia do godziny 9.00.Późniejsze zgłoszenie nie 

będzie uwzględnione. 
5) Nauczyciel rozpoczyna dyżur poranny- opiekuńczy w świetlicy o godzinie 7.00 i 

kończy o 8:15. 
6) Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8:15. 
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7) Zajęcia przebiegają wg następującego harmonogramu: 

 lekcja 1- 8:15- 9:00 

 przerwa śniadaniowa 

 lekcja 2- 9:15- 10:00 

 lekcja 3- 10:10- 10:55 

 lekcja 4- 11:05- 11:50 

 lekcja 5- 12:00- 12:45 

 przerwa obiadowa 

 lekcja 6- 13:05- 13:50 

 lekcja 7- 14:00- 14:45 

 lekcja 8- 14:55- 15: 40 
8) Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni i pozostają pod opieką 

nauczyciela dyżurującego. Na terenie szkoły uczeń przebywa w zmienionym obuwiu i 
bez nakrycia głowy. Po dzwonku  uczniowie klas I- III wchodzą do swoich sal 
lekcyjnych i oczekują na nauczyciela; uczniowie klas IV- VI ustawiają się na korytarzu i 
razem z nauczycielem danej lekcji wchodzą do klasy. 

9) Podczas  przerw uczniowie mogą pozostać  w salach lekcyjnych, w tym czasie  
przygotowują przybory do kolejnej lekcji, porządkują salę po zajęciach. Następnie 
opuszczają salę a przy sprzyjających warunkach pogodowych spędzają czas przerwy 
na boisku szkolnym, w miejscach do tego przeznaczonych. Śniadania uczniowie 
spożywają w miejscu do tego przeznaczonym. 

10) Podczas przerw obowiązuje zakaz: bezzasadnego przebywania w toaletach, w kabinie 
może przebywać tylko jedna osoba, opuszczania budynku szkolnego bez zgody 
nauczyciela, biegania i uprawiania niebezpiecznych zabaw w budynku. 

11) Po ostatniej lekcji pod nadzorem nauczyciela uczniowie sprzątają salę lekcyjną, 
zbierają swoje rzeczy , przenoszą plecaki  i przechodzą do świetlicy lub udają się na 
zajęcia pozalekcyjne. 

12) Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję wyłącza komputer, sprzęt audiowizualny 
odłącza od dopływu prądu nawet jeśli z tych urządzeń nie korzystał podczas lekcji. 

13) Podczas lekcji nauczyciel ma także wyłączony/ wyciszony telefon. 
14) Dyżur opiekuńczy po lekcjach trwa do 16:45. Do tego czasu rodzice lub osoby 

upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły. Rodzic, który nie odbierze 
dziecka w wyznaczonym czasie winien niezwłocznie o spóźnieniu telefonicznie 
poinformować nauczyciela w świetlicy. 

15) Wejściem do szkoły jest wejście główne - otwarte dla uczniów i rodziców od 7.00 . 
 
  

RODZICE A ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO 

1) Rodzice są zobowiązani przywieźć do szkoły dziecko zdrowe najpóźniej 5 minut przed 
pierwszym dzwonkiem, by miało czas na skorzystanie z szatni i przygotowanie się do 
pierwszych zajęć. Spóźnienia powodują dezorganizację pracy uczniów, którzy 
punktualnie rozpoczęli lekcję. 

2) Obowiązkiem Rodziców jest poinformowanie szkoły (telefonicznie) o powodach 
nieobecności ucznia w szkole, trwającej dłużej niż jeden dzień.  Każda nieobecność 
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ucznia musi być usprawiedliwiona pisemnie przez rodzica. Usprawiedliwienie uczeń 
przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po powrocie do szkoły lub na pierwsze 
zajęcia z wychowawcą. 

3) O zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego decyduje nauczyciel w-fu na podstawie 
pisemnej prośby rodziców lub zwolnienia lekarskiego. 

4) Rodzice uczniów, szczególnie w klasach młodszych odpowiadają za przygotowanie 
dziecka do zajęć wf. 

5) Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy, zgodnie 
z wymaganiami nauczyciela prowadzącego. 

6) Opuszczenie szkoły przez ucznia przed zakończeniem zajęć lekcyjnych może mieć 
miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach i musi być potwierdzone informacją wpisaną 
przez rodziców do zeszytu do korespondencji. Fakt wcześniejszego zabrania dziecka 
ze szkoły Rodzice zgłaszają wychowawcy lub w sekretariacie szkoły w momencie 
zabierania dzieci. 

7) Bezpośredniemu kontaktowi rodziców z nauczycielami służą konsultacje, zebrania 
klasowe lub indywidualne spotkania w uzgodnionym wcześniej terminie. Informacje 
można wymieniać  pocztą elektroniczną lub pisemnie poprzez zeszyt do 
korespondencji. Nie udziela się informacji na  korytarzu. 

8) Nauczyciel pełniący dyżur w czasie przerwy nie udziela dłuższych informacji rodzicom. 
9) W czasie imprez pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w których uczestniczą rodziny 

uczniów, rodzice sprawują opiekę nad swoimi dziećmi. 
10) W szkole obowiązuje droga służbowa związana ze zgłaszaniem spraw, skarg i 

wniosków. Sprawy dotyczące problemów wychowawczo – dydaktycznych uczniów 
rodzice ustalają z nauczycielami przedmiotów i z wychowawcą klasy. 

  

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczeń ma prawo do: 

 poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej, 

 rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce, 

 zadawania pytań nauczycielowi w przypadku niezrozumienia tematu i treści lekcji, 

 rozwijania własnych zainteresowań w szkole i uczestniczenia w zajęciach sekcji i kół 
zainteresowań, 

 uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczycieli, 

 sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu, 

 poprawienia oceny zgodnie z SSO, 

 informacji o sprawdzianie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. (uczeń nie 
może być obciążony więcej niż dwoma sprawdzianami tygodniowo i więcej niż 
jednym dziennie); 

 wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu 
Uczniowskiego i samorządów klasowych, 

 reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, występach odbywających się poza 
szkołą. 
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 udziału w wycieczkach, lekcjach pozaszkolnych, imprezach organizowanych przez 
szkołę. 

 spokojnego spożycia posiłku w jadalni w czasie przerwy, 

 korzystania ze zbiorowego ubezpieczenia NNW, 

 obchodzenia święta swoich urodzin w szkole w formie ustalonej przez klasę na dany 
rok. 
 

2. Uczeń ma obowiązek: 

 starannie przygotowywać się do lekcji, 

 aktywnie uczestniczyć w lekcjach, 

 odrabiać zadane prace domowe, 

 uzupełnić lekcje i prace domowe po czasie nieobecności. 

 dbać o mienie szkoły i estetykę sal lekcyjnych, 

 wyłączyć/wyciszyć telefon komórkowy na czas wszystkich obowiązkowych zajęć 
lekcyjnych i oddać go na pierwszych zajęciach dydaktycznych do depozytu, odebrać 
go w chwili wyjścia ze szkoły do domu; 

 pozdrawiać spotykane osoby na terenie szkoły, używać zwrotów  grzecznościowych, 

 odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek 
i kolegów, 

 wspierać osoby słabsze fizycznie, 

 być w stroju galowym w czasie ważnych uroczystości szkolnych i podczas 
reprezentowania szkoły na zewnątrz, mogą to być koszulki z logo szkoły; 

Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego regulaminu to: 
- strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą i jest odpowiedni do sytuacji – zakryty brzuch, 
dekolt, spodnie i spódnice o nie budzącej kontrowersji długości;  
- biżuteria – kolczyki jedynie w uszach, niewielkich rozmiarów; 
- niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, kolorowe paznokcie    
i makijaż. 

Na zajęciach ruchowych, rekreacyjnych i wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz 
noszenia biżuterii i ozdób. 

3. Uczniowi nie wolno: 

 stosować przemocy fizycznej i psychicznej 

 działać na szkodę innych osób, 

 spóźniać się na lekcje, 

 przeszkadzać innym uczniom i nauczycielowi podczas lekcji, 

 używać nieprzyzwoitego słownictwa i niestosownych gestów. 

 wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, 

 przebywać poza terenem szkoły w czasie zajęć, 

 niszczyć mienia szkolnego, 

 zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych, 
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 przynosić do szkoły: wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia, większych sum pieniędzy i rzeczy wartościowych; 

 wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia dyrekcji, 

 korzystać z telefonów komórkowych na lekcji, a w czasie przerw i po lekcjach w 
innych celach niż komunikowanie się z rodzicami, używać na lekcjach gier i zabawek 
elektronicznych.  

 
NAGRODY i KARY 

Społeczność szkolna nagradza ucznia za: 

 rzetelną naukę, 

 wzorową postawę, 

 wybitne osiągnięcia, 

 zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska. 
  

Stosuje się następujące nagrody: 

 Nagrody rzeczowe za wyniki w nauce , udział w konkursach i inne osiągnięcia; 

 Pochwała nauczyciela lub wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy. 

 Pochwała dyrektora udzielona indywidualnie, wobec klasy, szkoły. 

 Dyplom uznania 

 List pochwalny skierowany do rodziców ucznia 

 Promowanie osiągnięć uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 
 

Głównym celem zastosowania kary jest wykształcenie nawyku przestrzegania przepisów 
niniejszego Regulaminu. Tak więc dolegliwość w postaci kary ma głównie charakter 
wychowawczy. Stąd też rodzaj kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Decyzję o 
stopniu i rodzaju kary podejmuje wychowawca lub nauczyciel. W szczególnych przypadkach 
o rodzaju kary decyduje dyrektor. 

Kary stosuje się za: 

 niewłaściwe zachowanie w stosunku do uczniów, nauczycieli, oraz innych osób 
dorosłych , z którymi uczniowie maja kontakt podczas pobytu w szkole lub zajęć 
pozalekcyjnych, 

 używanie niewłaściwego słownictwa i niestosownych gestów, 

 niszczenie mienia szkoły, 

 stosowanie przemocy wobec innych, 

 nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, 

 łamania zasad bezpieczeństwa. 
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Rodzaje  kar: 

 upomnienie wychowawcy, 

 uwaga wpisana do zeszytu uwag w dzienniku, 

 powiadomienie rodziców, wezwanie ich do szkoły, 

 zlecenie wykonania prac na rzecz szkoły, 

 nagana wychowawcy klasy  lub dyrektora, 

 zakaz uczestniczenia w określonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

 skreślenie z listy uczniów w przypadku drastycznego łamania Regulaminu szkoły. 
 

KONSEKWENCJE 
 

Zachowanie ucznia Konsekwencje 

Bieganie po korytarzu/szatni Po zwróceniu uwagi brak reakcji, siedzenie 
przez określony czas- 2 min; jeżeli sytuacja 
się powtórzy- uczeń siedzi do końca przerwy 

Praca zaliczeniowa/projekt nie jest oddana 
przez ucznia w terminie 

Uczeń otrzymuje ocenę ndst z możliwością 
poprawy 

Uczeń nie oddaje komórki do depozytu W trakcie przerwy uczeń korzysta- telefon 
zabierany jest do sekretariatu, odbierany 
przez rodzica 

Na lekcji brak zeszytu, ćwiczeń, podręcznika W przypadku konieczności skserowania ćw., 
podr.- opłata 20 gr za stronę, zeszyt- uczeń 
pisze na kartce, przepisuje w domu, 
wymagany podpis rodzica, nauczyciel 
sprawdza na następnej lekcji 

Wyrywanie się do odpowiedzi, mówienie bez 
podnoszenia ręki 

Ignorowanie, uczeń trzyma rękę w górze 
przez 30 s 

Bujanie się na krześle Stanie obok krzesła przez 3 min 

Brak notatek z lekcji i niezapisywanie pracy 
domowej 

Konieczność uzupełnienia ich podczas 
przerwy 

Chodzenie po klasie podczas lekcji Uczeń stoi przez 2 min, sprząta klasę podczas 
przerwy 

Ciągłe rozmawianie na lekcji Ułożyć wierszyk 

Przepychanie się przed inne dzieci Uczeń wędruje na koniec kolejki, nie 
wychodzi pierwszy z klasy 

Zaczepianie kolegów na lekcji Na przerwie uczeń pisze :”Jaką zasadę 
złamał? Dlaczego nie powinien tego robić?” 

Przezywanie/wyzywanie kolegów Uczeń ma napisać 5 miłych zdań na temat 
kolegi, którego obraził 

Spóźnianie się na lekcję jeżeli przekroczy w ciągu tygodnia 45 min 
spóźnienia, ma wtedy dodatkowe zajęcia 

niszczenie prac innych dzieci wykonanie za nich tej pracy 

ucieczka z lekcji wezwanie rodzica w danym dniu 
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Uczeń je i pije na lekcji Zabieranie jedzenia i picia, odłożenie na 
półkę, daleko od ucznia 

Uczeń nie zmienia obuwia Po lekcji sprząta całą klasę/korytarz 

Uczeń używa wulgarnego słownictwa Uwaga w zeszycie, uczeń pozostaje po 
lekcjach i pisze 10 razy zdanie „Będę unikał 
wulgarnego słownictwa”. 

Pobicie  innego dziecka Wezwanie rodzica do szkoły 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

 Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Statutu i 
Regulaminu Szkoły oraz uchwał Zarządu. 

Do obowiązków nauczycieli należy: 

 dbałość o stały rozwój Szkoły pod względem dydaktycznym i wychowawczym, 
 podmiotowe traktowanie ucznia, 
 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
 systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
 systematyczna kontrola postępów uczniów, 
 rozwijanie talentów uczniów, 
 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów, 
 uczestnictwo i czynna praca w zebraniach Rady Pedagogicznej, 
 utrzymywanie kontaktów z opiekunami uczniów- odpowiedni przepływ informacji 

miedzy szkołą i Rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

 Nauczyciele i wychowawcy w szczególności mają prawo do: 

 nauczania zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z dyrektorem szkoły 
metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, 

 do poszanowania ich godności, poglądów i przekonań, 
 prowadzenia lekcji w wybrany przez siebie sposób, 
 wprowadzania dodatkowych tematów wynikających z ich zainteresowań, 
 egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, aktywnego 

współtworzenia Szkoły, 
 uczestnictwa we wszelkich sprawach, dotyczących Szkoły. 
 podpisania kontraktu z rodzicami ucznia i uczniem sprawiającym trudności 

wychowawcze. W kontrakcie określone są zobowiązania stron, mające na celu 
wyeliminowanie niepożądanych zachowań. 

 
 
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski, 
zaakceptowany przez Zarząd SKT nr 156 STO w Zielonej Górze w dniu 7 grudnia 2016 r. 


