REGULAMIN
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
HEVELIUS W GDAŃSKU
WSTĘP.
Szkoła jest instytucją, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami rodziny, narodu
polskiego i ogólnoludzkimi normami moralnymi. Celem i zadaniem szkoły jest
wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury
intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy.
Szkołę cechuje demokratyzm, samorządność i współodpowiedzialność za pracę
i wyniki wszystkich jej ogniw (Rada Pedagogiczna, dzieci i rodzice). Rada Pedagogiczna jest
najwyższym organem uchwałodawczym szkoły.
Rozdział I: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania
wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkolę zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Realizacji tego celu służyć będą:
a) nauka według koncepcji planu daltońskiego, która opiera się na
samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji;
b) ocenianie kształtujące, które daje informację uczniowi i rodzicom jakie są
mocne strony ucznia i nad czym musi popracować;
c) arytmetyka mentalna, która usprawnia rozwój intelektualny uczniów
poprzez naukę szybkiego liczenia oraz szereg działań i gier logicznych;
d) edukację regionalną, która ukazuje uczniom piękno, kulturę i tradycję
Gdańska, Kaszub, Pomorza;
e) mediacje rówieśnicze, które uczą dzieci pokojowego rozwiązywania
konfliktów poprzez nazywanie swoich emocji oraz słuchania drugiego
uczestnika konfliktu, wyciągania wniosków oraz porozumienia się.
Rozdział II: Tradycje i ceremoniał szkoły.
1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli narodowych oraz symboli szkoły.
2. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt
państwowych i szkolnych:
Rozpoczęcie roku szkolnego;
Pasowanie na ucznia;
Dzień Komisji Edukacji Narodowej;
Reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
Inne uroczystości szkolne lub klasowe wskazane przez dyrektora lub
wychowawcę;
f) Zakończenie roku szkolnego.
a)
b)
c)
d)
e)
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3. Uczeń ma obowiązek nosić w szkole mundurek określony przez szkołę.

Rozdział III: Stosunek uczniów do nauki
1. Uczeń zobowiązany jest do:
a) rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach
lekcyjnych,
b) terminowego wykonywania zadań domowych,
c) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki.
2. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo
do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrazić wątpliwości, własne sądy
oraz prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi
przez nauczyciela.
3. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela
z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub
występujących w zadaniach domowych.
4. W przypadkach zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela,
uczniowie mają prawo do wyrównywania przez nauczyciela materiału poprzez
dodatkowe godziny z danego przedmiotu (za zgodą dyrektora) czy konsultacje.
Wyrównywanie materiału nie może odbywać się kosztem obciążenia dodatkową pracą
domową. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli
zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe,
słabsze zdolności).
5. W szkole obowiązują normy dotyczące oceniania, zawarte w przedmiotowych
zasadach oceniania.
6. Uczeń ma prawo do jawności ocen.
7. Uczniowie mają prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych,
w pracach domowych i sprawdzaniu wiadomości w zależności od zdolności dziecka.
Rozdział IV: Kultura bycia i dyscyplina.
1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego
traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
2. Uczeń powinien zatroszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.
3. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także
godnego zachowywania się poza szkolą.
4. Uczeń ma obowiązek: przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę
pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu.
5. Uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane
zniszczenia.
6. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub
dyrektorem.
7. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
8. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna prośba rodziców,
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9. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od
powrotu ucznia do szkoły.
10. W razie potrzeby wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwienia powiadamiając dyrektora szkoły i rodziców.
11. Zwolnienia ze szkoły w czasie trwania lekcji może udzielić dyrektor szkoły lub
wychowawca. Prośba o zwolnienie musi być pisemna (w dzienniczku lub dzienniku
internetowym).
12. Uczeń w czasie trwania swoich zajęć lekcyjnych nie ma prawa samowolnie opuszczać
terenu szkoły, dotyczy to lekcji oraz przerw międzylekcyjnych.
13. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę zachowania.
14. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność i czystość ubioru oraz o odpowiednią
fryzurę. Nie dozwolony jest makijaż, golenie głowy, malowanie paznokci kolorowym
lakierem i nadmierna ilość biżuterii.
15. W czasie pobytu ucznia w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych.
16. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed
zniszczeniem i kradzieżą.
17. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych i
stwarzających zagrożenie (przedmioty ostre).
18. Szkoła nie odpowiada za utratę przez ucznia przedmiotów wartościowych
przyniesionych do szkoły wbrew regulaminowi (w tym telefonów komórkowych).
Rozdział V: Nagrody i kary.
1. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów.
2. Nagroda może być przyznawania za:
a) wzorowe i bardzo dobre wyniki w nauce,
b) wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu,
c) inne znaczące osiągnięcia.
3. Nagroda może być udzielona w formie określonej w Statucie szkoły.
4. Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek danej osoby, organizacji
młodzieżowej, instytucji albo zespołu osób po odpowiednim udokumentowaniu.
5. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien zostać odnotowany w dokumentach
danej klasy lub szkoły.
6. Kara może być udzielona za:
a) nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminów szkolnych,
b) nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do
wydania tych zarządzeń,
c) naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych
faktami oraz odpowiednim orzeczeniem.
7. Kara może być udzielona w formie określonej w Statucie szkoły:
8. Kary mogą być anulowane przez Radę Pedagogiczną na wniosek Samorządu
Klasowego lub uczniowskiego.
9. Udzielenie kary przez dyrektora szkoły wymaga poinformowania wychowawcy klasy.
10. Decyzja o udzieleniu kary przez Radę Pedagogiczną, jeżeli nie zostały naruszone
przepisy formalne - jest ostateczna.
11. Kara może być zawieszona, przez udzielającego ją, na prośbę zainteresowanego lub
po złożeniu poręczenia przez młodzież lub rodziców.
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12. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki,
których spełnienie pozwoli ją darować.
13. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona
przy ustalaniu oceny zachowania.
Rozdział VI: Problemy opiekuńczo-wychowawcze, zdrowie.
1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły
i kolegów, ale ma również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury
bycia i życzliwości.
2. Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli jak należy się uczyć, jak
organizować czas wolny.
3. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej (profilaktyka).
4. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania dyrektora szkoły
o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest on zobowiązany dbać
o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów. Palenie przez ucznia
tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest
poważnym wykroczeniem.
5. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii
i przerw świątecznych.
6. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie odrębnych
przepisów.
7. Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych o swoich
kłopotach osobistych, materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych.
8. Uczeń jest obowiązany do poinformowania wychowawcy o przynależności do
organizacji poza szkolą.
Rozdział VII: Postanowienia końcowe.
1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym.
2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia, które wynikną z nowych
dokumentów.
3. Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego
stosunku do szkoły.
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