
REGULAMIN 
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny  

ul. Budziszyńska 2, Szczecin 
 
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września.1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256               
z późniejszymi zmianami), ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. z późniejszymi             
zmianami, Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny. 
 

ROZDZIAŁ 1 
Organizacja pracy szkoły 

 
§ 1. 

1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w godzinach od 7:00          
do 17:00. 
 

2. Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8:10. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami             
rozpoczynającymi zajęcia uczestniczą w modlitwie porannej o godzinie 9:00. 
 

§ 2. 
3. W szkole działa świetlica, która czynna jest rano w godz. 7.00 - 9.00 i po skończonych                

zajęciach w godz. 13.40 - 17.00. 
 

4. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy przestrzegają         
regulaminu świetlicy, a ich rodzice złożyli deklarację i uiścili ustaloną opłatę (szczegóły            
reguluje Regulamin Świetlicy). 

§ 3. 
5. Zajęcia dodatkowe i przydział dzieci do zespołów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu            

z radą pedagogiczną. 
 

6. Wszystkie zajęcia odbywające się na terenie szkoły oraz wszystkie działania pozaszkolne,           
które odbywają się pod szyldem szkoły, wymagają zgody dyrektora szkoły. 

 
ROZDZIAŁ 2 

Prawa i obowiązki ucznia 
 

§ 4. 
1. Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej prezentuje postawę społeczno-moralną,       

która przejawia się w następujących zachowaniach:  
1) jest prawdomówny i uczciwy; 
2) dba o atmosferę życzliwości i zrozumienia w klasie; 
3) jest koleżeński, opiekuje się słabszymi i młodszymi kolegami; 
4) jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych; 
5) jest uprzejmy i okazuje szacunek wszystkim ludziom, a szczególnie osobom starszym; 
6) wita i żegna się z pracownikami szkoły; 
7) w stołówce uczeń je w sposób kulturalny i nie hałasuje; 
8) nie używa wulgaryzmów; 
9) nie bije się z kolegami i nie dokucza im. 

 
2. Uczniowie mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 
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2) znajomości celów i zadań lekcyjnych; 
3) jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji; 
4) uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości; 
5) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności; 
6) ukierunkowania przez nauczyciela, sposobu wykonania zadania domowego; 
7) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce; 
8) zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 
9) poszanowania swojej godności i dobrego imienia; 
10) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu; 
11) rozwijania zdolności i zainteresowań; 
12) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali wg własnego projektu uzgodnionego          

z wychowawcą; 
13) odpoczynku podczas przerwy; 
14) wyjścia na boisko szkolne w obecności nauczyciela w określonym przez dyrektora szkoły            

terminie; 
 

3. Uczniowie mają obowiązek: 
1) przestrzegania regulaminu szkoły, zarządzeń dyrektora i rady pedagogicznej; 
2) respektowania poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
3) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia; 
4) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych; 
5) uzupełniania braków wynikających z absencji; 
6) brania udziału w zajęciach wyrównawczych, do których zostali wyznaczeni         

przez nauczyciela; 
7) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych; 
8) dbania o dobre imię szkoły, wzbogacania jej tradycji i szanowania symboli; 
9) uczestniczenia we wszystkich organizowanych przez szkołę uroczystościach, mszach        

świętych i rekolekcjach szkolnych; 
10) uczestniczenia we wspólnej modlitwie przed rozpoczęciem zajęć; 
11) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. niebiegania w budynku          

szkolnym, reagowania na zauważone zagrożenia życia lub zdrowia własnego i innych; 
12) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób            

oraz dbania o kulturę zachowania, kulturę języka i higienę osobistą; 
13) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, pozostawienia              

sali lekcyjnej w nienagannym porządku; 
14) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, niezwłocznego zgłaszania          

nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych; 
15) uczestniczenia w zajęciach odbywających się w sobotę, które są odpracowywane za inny            

dzień roboczy ustalony przez dyrektora jako dodatkowy dzień wolny od zajęć; 
 

ROZDZIAŁ 3 
Samorząd uczniowski 

 
§ 5. 

1. Członkowie samorządu uczniowskiego mają prawo do przedstawiania dyrektorowi oraz radzie          
pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności          
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) organizacji życia szkolnego; 
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4) uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego; 
5) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu; 
6) organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie        

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem         
i zaakceptowanymi przez opiekuna samorządu; 

7) redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 
 

2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
 

3. Członkowie samorządu uczniowskiego mają obowiązek: 
1) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły             

osoby godne zaufania i odpowiedzialne; 
2) respektowania uchwał władz samorządu. 

 
ROZDZIAŁ 4 

Procedury 
 

§ 6. 
1. Wejście do klasy: 

1) uczniowie ustawiają się parami przed klasą; 
2) nauczyciel otwiera klasę; 
3) do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy; 
4) wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie; 
5) uczniowie przygotowują się do lekcji; 
6) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia swoje           

spóźnienie. 
 

2. Zachowanie w czasie lekcji: 
1) uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy,              

mapy itp.; 
2) przestrzega zasad zachowania na lekcji  ustalonych przez nauczyciela; 
3) nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, a innym uczniom w ich odbiorze; 
4) uczeń nie je, nie żuje gumy; 
5) nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji; 
6) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie            

nauczyciela. 
 

3. Zakończenie lekcji: 
1) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela; 
2) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, za co odpowiadają wszyscy           

uczniowie, a kontrolują dyżurni; 
3) po zakończeniu zajęć uczeń nie może samowolnie opuścić szkoły, może to nastąpić            

jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców (samodzielny powrót do domu dotyczy           
uczniów od 10 roku życia); 

4) po zakończeniu zajęć uczeń, który nie uczęszcza do świetlicy szkolnej, nie może            
pozostawać bez opieki lub zgody nauczyciela na terenie szkoły, placu zabaw, boiska            
szkolnego czy terenie przyszkolnym; 

5) uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy, a oczekują na zajęcia dodatkowe, mają             
obowiązek zgłoszenia się do świetlicy w tym dniu (nie obowiązuje opłata świetlicowa). 
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§ 7. 
1. Uczniowie klas 4-8 spędzają przerwę na szkolnym korytarzu. 

 
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz biegania po korytarzach. 

 
§ 8. 

1. Nieobecności ucznia rodzice usprawiedliwiają ustnie lub pisemnie za pośrednictwem dziennika          
elektronicznego w przypadkach innych niż potwierdzonych zwolnieniami lekarskimi. 
 

2. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności ucznia w ciągu 3 dni od dnia ustania             
nieobecności. 
 

3. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu. 
 

4. Ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce              
się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej lub osobistej prośby           
rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela. 
 

5. Uczeń zwolniony przez rodziców z ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego musi           
w czasie jej trwania przebywać w sali gimnastycznej. 
 

6. Trzykrotna nieobecność na Mszy Świętej w trakcie półrocza skutkuje obniżeniem oceny           
zachowania z wyjątkiem nieobecności potwierdzonych zwolnieniem lekarskim. 
 

§ 9.  
1. W szkole obowiązuje strój skromny i estetyczny bez elementów subkultury młodzieżowej,           

kolczyków w klasach 0-5 (dziewczynki), pomalowanych paznokci, i makijażu oraz tatuaży,           
włosy schludne i niefarbowane. 
 

2. Od klasy VI dziewczynki mogą nosić małe, wkręcane kolczyki w uszach o średnicy             
nie większej niż 5mm. 
 

3. W klasach 4-8 niedozwolone są bluzki na ramiączkach oraz spódnice i szorty krótsze niż 10 cm                
nad kolanem.  
 

4. W dni uroczyste oraz w dni odprawiania Mszy Świętej (każdy piątek) uczniowie przychodzą             
w stroju galowym (dziewczynki: granatowa, czarna lub w szkocką kratę spódnica, biała bluzka            
lub koszula i szkolna kamizelka lub koszulka polo z logo szkoły; chłopcy: czarne             
lub granatowe spodnie o klasycznym kroju, biała koszula, szkolna kamizelka lub koszulka           
polo z logo szkoły). Brak stroju galowego wpływa na ocenę z zachowania. 
 

5. Uczniowie zobowiązani są zmieniać obuwie na obuwie z jasną podeszwą i wraz z okryciem              
wierzchnim zostawiać je w szatni. 
 

6. Strój na wychowanie fizyczne to komplet sportowy lub ciemne spodenki i biała koszulka             
w klasach 4-8. Długie włosy muszą być upięte lub związane. 

 
7. Do I Komunii Świętej uczniowie przystępują w albach. 

 
8. W szkole nie można nosić nakryć głowy. 
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§ 10. 

1. Telefony komórkowe są wyłączone w trakcie całodniowego pobytu w szkole.  
 

2. Telefonu komórkowego można użyć tylko w sekretariacie szkoły lub w wyznaczonym           
przez nauczyciela miejscu po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora lub nauczyciela. 
 

3. Uczniowie klas 0 – III nie przynoszą do szkoły telefonów komórkowych. 
 

4. Niezastosowanie się do wyżej wymienionej zasady skutkuje odebraniem telefonu,         
który zostanie oddany rodzicowi. 
 

5. Trzykrotne odebranie telefonu skutkuje zakazem przynoszenia telefonu do szkoły         
do odwołania i może mieć wpływ na obniżenie oceny zachowania. 
 

§ 11. 
1. Zakazuje się przynoszenia i używania na terenie szkoły zegarków typu smartwatch, zabawek,            

zabawek elektronicznych i niebezpiecznych przedmiotów. 
 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i używania jakichkolwiek substancji        
uzależniających i energetyzujących.  
 

3. Na terenie szkoły nie spożywa się napojów gazowanych. 
 

§ 12. 
1. W czasie przejścia ze szkoły do innego miejsca zajęć (kino, teatr, spacer itp.) uczniowie stosują               

się do następujących zasad: 
1) ustawiają się w pary; 
2) nauczyciel idzie jako pierwszy; 
3) przy przejściu przez jezdnię zachowujemy szczególną ostrożność: nauczyciel wchodzi         

na jezdnię pierwszy, zatrzymując się na środku, przeprowadza grupę, uczniowie         
za przejściem czekają na nauczyciela, aby mógł przejść na czoło kolumny; 

4) nie wolno uczniom odłączać się od grupy; 
5) uczeń wychodzi ze szkoły i wraca pod opieką nauczyciela, jedynie na prośbę oraz pisemną              

zgodę rodzica przesłaną przez dziennik elektroniczny może dołączyć lub odłączyć          
od grupy w innym miejscu; 

6) na Mszę Świętą przychodzą punktualnie, z całą klasą i z wychowawcą, czynnie            
uczestniczą w nabożeństwie, zachowując powagę miejsca. 

 
ROZDZIAŁ 5 
Nagrody i kary 

 
§ 13. 

1. Nagrody przyznawane przez cały okres edukacji. 
1) za szczególne osiągnięcia, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pracę społeczną          

lub wzorową postawę społeczno-moralną będącą wzorem dla innych, uczeń może         
otrzymać pochwałę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, rady pedagogicznej, dyrektora        
szkoły na forum klasy lub szkoły; 

2) szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców; 
3) uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową;  
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4) wychowawca na świadectwie szkolnym dokonuje wpisu potwierdzającego udział ucznia         
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie co najmniej         
wojewódzkim w przypadku zdobycia tytułu finalisty lub laureata; 

5) uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem (regulowane odrębnymi przepisami). 
 

§ 14. 
1. Nagroda przyznawana na zakończenie szkoły. 
2. Statuetkę Młodego Einsteina otrzymują uczniowie klasy ósmej za wybitne osiągnięcia w nauce            

oraz wzorowe zachowanie przez cały okres edukacji. Rada pedagogiczna może przyznać           
statuetkę Srebrnego lub Złotego Młodego Einsteina. Nagroda wręczana jest przez dyrektora           
szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

3. Kryteria przyznawania Nagrody Młodego Einsteina: 
1) statuetka Srebrnego Młodego Einsteina przyznawana jest uczniowi, który odznaczył         

się jednymi z największych osiągnięć edukacyjnych w ciągu całego okresu edukacji; 
2) statuetka Złotego Młodego Einsteina przyznawana jest uczniowi, który odznaczył         

się największymi osiągnięciami edukacyjnymi w ciągu całego etapu edukacji        
oraz ukończył każdą z klas z wyróżnieniem. 

 
5. Decyzję w sprawie przydziału Nagrody Młodego Einsteina podejmuje rada pedagogiczna. 

 
§ 15. 

1. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają materialnie rodzice. 
 

2. Uczeń zobowiązany jest samodzielnie lub z pomocą rodziców usunąć wyrządzone szkody. 
 

3. Za złe zachowanie podczas lekcji nauczyciel może pozostawić ucznia po lekcjach w celu             
uzupełnienia materiału omawianego na lekcji. 

 
4. W sytuacjach szczególnych podczas lekcji i innych zajęć na terenie szkoły nauczyciel może             

poprosić o interwencję pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 
 

5. Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne wychowawcy lub dyrektora            
szkoły.  

 
6. Za poważniejsze przewinienie uczeń otrzymuje naganę wychowawcy, a w przypadku braku           

poprawy lub bardzo poważnego przewinienia naganę dyrektora szkoły, poprzedzoną         
spotkaniem z rodzicami. 

 
7. Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych oraz kół zainteresowań            

organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi. Dyrektor szkoły po wcześniejszym        
porozumieniu z radą pedagogiczną oraz rodzicami ucznia może przydzielić konkretne prace           
społeczne w ramach kary. 

 
8. Uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy. 

 
9. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektora szkoły,           

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz przeanalizowaniu sytuacji ucznia przez zespół           
wychowawczy w obecności rodziców. 

 
10. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia            
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do szkoły rejonowej. 
 

11. W przypadku czynów o znamionach przestępstwa powiadamia się policję lub występuje się            
do sądu dla nieletnich w przypadku kolizji z prawem. 

 
12. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, pedagog i dyrektor szkoły,            

w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. 
 

ROZDZIAŁ 6 
Prawa i obowiązki rodziców 

 
§ 16. 

1. Rodzice jako członkowie wspólnoty szkolnej mają prawo: 
1) zgłaszania swoich wniosków oraz uwag dotyczących pracy kadry pedagogicznej         

i funkcjonowania szkoły do dyrektora szkoły; 
2) uzyskiwania porad od nauczycieli, pedagoga, dyrektora w zakresie problemów         

dydaktycznych i wychowawczych ich dzieci; 
3) uzyskiwania na bieżąco informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka; 
4) współorganizowania życia kulturalnego szkoły; 
5) wybierania raz w roku swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, po jednym z każdej             

klasy; 
6) zapoznania się ze statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole; 
7) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym, stawianymi wymaganiami       

i kryteriami oceniania 
8) udziału w organizowanych dla nich zebraniach i konsultacjach.  

 
§ 17.  

1. Rodzice mają obowiązek: 
1) akceptacji i przestrzegania zasad wychowawczych szkoły opartych na wartościach         

katolickich; 
2) brania udziału w zebraniach klasowych; 
3) wywiązywania się terminowo ze zobowiązań finansowych ustalonych przez szkołę         

dotyczących zwiększonej oferty edukacyjnej; 
4) współpracy ze szkołą w wychowaniu i uczeniu dziecka w porozumieniu z wychowawcą            

i innymi nauczycielami; 
5) zapewnienia dziecku wszelkich materiałów i przyborów niezbędnych do nauki; 
6) szanowania godność swojego dziecka i innych uczniów, nauczycieli oraz pozostałych          

pracowników szkoły 
7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

 
§ 18. 

Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców. 
 

ROZDZIAŁ 7 
Prawa i obowiązki nauczycieli 

 
§ 19. 

1. Nauczyciele mają prawo do: 
1) poszanowania ich godności; 
2) prowadzenia nauczania według wybranego przez siebie i zaakceptowanego        
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przez radę pedagogiczną programu nauczania; 
3) prowadzenia nauczania według opracowanych przez siebie koncepcji zgodnie z aktualnie          

obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty i po uzyskaniu akceptacji        
dyrektora; 

4) własnego rozwoju osobowego; 
5) poszerzania wiedzy zawodowej i doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych        

i dydaktycznych; 
6) korzystania z pomocy specjalistów w trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych. 

 
2. Nauczyciele mają obowiązek: 

1) systematycznego aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz kwalifikacji        
zawodowych, planowania swojego rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę zadania         
i potrzeby szkoły;  

2) dbania o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej; 
3) kierowania się dobrem uczniów, troską o ich wszechstronny rozwój i wspieranie uczniów; 
4) ustalenia i zapoznania uczniów z przedmiotowymi zasadami oceniania; 
5) systematycznego kontrolowania postępów uczniów w nauce; 
6) przestrzegania zasad ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami w tygodniu i w ciągu           

dnia; 
7) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów; 
8) sprawiedliwego oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów; 
9) dbania o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
10) w czasie zastępstw prowadzenie zajęć edukacyjnych z przedmiotu, który został mu           

przydzielony w planie zastępstw; 
11) nawiązywanie dobrej i życzliwej współpracy z rodzicami; 
12) uczestniczenia ze swoją klasą we mszy świętej oraz w porannej modlitwie z klasą,             

z którą nauczyciel rozpoczyna zajęcia; 
13) usprawiedliwiania nieobecności na radach pedagogicznych; 
14) przestrzegania dyscypliny pracy i obowiązków zawartych w statucie szkoły         

oraz  określonych w obowiązujących aktach prawnych dotyczących oświaty czy kodeksie         
pracy. 

 
ROZDZIAŁ 8 

Postanowienia końcowe 
 

§ 19. 
1. Wszyscy mają obowiązek reagowania na krzywdę dziejącą się uczniowi. 
2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 
3. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin. 
4. Zasady korzystania z pracowni informatycznej określa odrębny regulamin. 
5. Za przedmioty i odzież pozostawioną w budynku szkoła nie odpowiada. 
6. Szkoła nie odpowiada również za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie szkoły. 
7. Na rekolekcje szkolne uczniowie nie biorą żadnego sprzętu audiowizualnego, a telefony           

komórkowe muszą być oddane wychowawcy, który wyda telefon i pozwoli na jego użycie             
w określonym przez siebie czasie. 

8. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesowania się osobami spoza szkoły znajdującymi się           
w budynku. 

 
Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 r. 
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