Szkoła Podstawowa KSW w Gorzowie Wlkp. im.Piotra Jerzego Frassatiego stanowi wspólnotę
uczniów, rodziców i nauczycieli. Decyzję rozpoczęcia nauki w Gimnazjum podejmuje uczeń
wraz z rodzicami w sposób świadomy, co jest równoznaczne z akceptacją katolickiego charakteru
szkoły. Niniejszy Regulamin ma za zadanie uregulowanie zachowań i relacji, w jakich pozostają
uczniowie tej Szkoły.
Postanowienia ogólne
1. Reprezentację uczniów stanowi Samorząd Szkolny.
2. Sposób powołania i tryb działania Samorządu Szkolnego określa Statut
Samorządu Szkolnego.
3. Opiekuna Samorządu Szkolnego powołuje Dyrektor Szkoły
4. Regulamin zatwierdza Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu opinii przedstawicieli
Samorządu Szkolnego.
5. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i podpisaniu przez Dyrektora,
Regulamin obowiązuje na terenie Szkoły i w czasie wszelkich zajęć z nią
związanych.
Prawa ucznia:
1. Podstawowym prawem ucznia jest zdobywanie rzetelnej wiedzy i kształtowanie
osobowości w duchu etyki chrześcijańskiej.
2. Uczeń ma prawo do:
a. opieki duszpasterskiej, przez którą rozumie się: przeŜywanie roku liturgicznego,
posługę sakramentalną, rekolekcje, spotkania pozalekcyjne, wyjazdy
o charakterze religijnym ;
b. poszanowania godności osobistej, co oznacza poszanowanie uczuć, przekonań
poszanowania dobrego imienia oraz nietykalności osobistej;
c. czynnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w kształtowaniu Szkoły poprzez
formułowanie swoich opinii i propozycji zmian, dotyczących procesu nauczania
i Ŝycia Szkoły;
d. znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań
poszczególnych nauczycieli;
e. jawnej, systematycznej i umotywowanej oceny swoich wiadomości i umiejętności,
f. objaśnienia przez nauczyciela popełnionych przez siebie błędów;
3. Szkoła ma za zadanie dopomóc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów,
dlatego:
a. uczeń ma prawo inicjatywy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i zrzeszania
się w kołach zainteresowań, o ile nie koliduje to z trybem nauki i hierarchią

wartości obowiązującą w szkole;
b. nauczyciele są zobowiązani do pomocy w realizacji inicjatyw uczniów;
c. nauczyciele w zakresie swoich przedmiotów informują uczniów o organizowanych
konkursach oraz udzielają pomocy w przygotowywaniu się do nich;
d. zainteresowani uczniowie mają prawo do uzyskania od nauczycieli
4. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania
( szczegółowe zapisy w tym zakresie zawiera aneks: ”Szkolny system oceniania”).
Powinności i obowiązki ucznia:
1. Świadoma decyzja wyboru Szkoły zobowiązuje ucznia do utoŜsamiania się w swoim
Ŝyciu z wartościami chrześcijańskimi i dawania im świadectwa.
2. Powinnością ucznia jest uczestnictwo w szkolnych uroczystościach religijnych o czym uczeń
rozstrzyga we własnym sumieniu. Nieuczestniczenie w tych uroczystościach nie moŜe być
sankcjonowane.
3. Uczeń ma obowiązek stosowania się do zarządzeń i poleceń wydawanych przez
dyrekcję szkoły.
4. Obowiązkiem ucznia jest uczestnictwo w lekcjach i wszelkich zajęciach traktowanych
jako obowiązkowe.
5. Uczeń powinien zachowywać się kulturalnie wobec wszystkich pracowników Szkoły,
koleŜanek i kolegów oraz osób obcych.
6. Uczeń jest zobowiązany do reagowania, w miarę swoich moŜliwości, na przypadki naruszania
Regulaminu oraz powszechnych norm współŜycia międzyludzkiego.
7. Powinnością ucznia jest dbanie o własne zdrowie, higienę i sprawność fizyczną.
8. Obowiązkiem ucznia jest troska o pomieszczenia szkolne i znajdujące się w nich
wyposaŜenie. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia w
pomieszczeniach szkolnych. KaŜda klasa ponosi odpowiedzialność materialną za salę, z której
korzysta.
9. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania następujących przepisów:
a. usprawiedliwień nieobecności ucznia w Szkole oraz wszelkich zwolnień dokonują rodzice
w terminie do 14 dni
b. strój obowiązujący na terenie Szkoły powinien być:
- schludny, czysty, przyzwoity i kompletny - na co dzień;
- odświętny - w czasie uroczystości;
c. ucznia obowiązuje korzystanie z szatni i zmiana obuwia na czyste i nie niszczące podłóg
10. Uczniowie mogą dekorować pomieszczenia pod warunkiem, Ŝe jest to zgodne z powszechnym
poczuciem estetyki i nie powoduje Ŝadnego uszkodzenia sali.

11. Uczniom nie wolno:
a. pić alkoholu, palić papierosów i uŜywać jakichkolwiek środków odurzających ani
uczestniczyć w ich zakupie, posiadać ich oraz oferować innym uczniom; przekroczenie
tego przepisu wiąŜe się z zastosowaniem kar regulaminowych do skreślenia z listy
uczniów włącznie;
b. zakłócać spokoju w czasie lekcji i zachowywać się nadmiernie hałaśliwie na przerwach;
c. zachowywać się w sposób zagraŜający Ŝyciu i zdrowiu innych;
d. opuszczać terenu szkolnego podczas przerw i zajęć szkolnych. Na opuszczenie zajęć
szkolnych moŜe wyrazić zgodę jedynie wychowawca, a w razie jego nieobecności
osoba upowaŜniona przez Dyrektora;
e. nie będąc do tego uprawnionym, niszczyć, uszkadzać, usuwać lub zmieniać zapisów
cudzych danych komputerowych albo w inny sposób utrudniać osobie uprawnionej
korzystanie z pracowni komputerowej;
f. wprowadzać do Internetu treści niezgodnych z ideałami wychowawczymi szkoły.
12. Zabroniona jest przynaleŜność uczniów do organizacji i ugrupowań, których idee są sprzeczne
z wartościami chrześcijańskimi.
13. Uczeń zobowiązany jest do:
a. terminowego zwrotu ksiąŜek do biblioteki - niedopełnienie tego obowiązku powoduje
wstrzymanie świadectwa ukończenia danej klasy;
b. poszanowania wszelkich dokumentów wydanych przez szkołę.
Nagrody:
1. Pochwała wychowawcy wobec klasy.
2. Pochwała Dyrektora wobec wspólnoty szkolnej.
3. Odnotowanie osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym ( wyróŜniający wynik w konkursach
Przedmiotowych i innych)
4. WyróŜnienie nagrodą rzeczową podczas zakończenia roku szkolnego za: wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie i aktywny udział w Ŝyciu klasy i Szkoły.
5. Uhonorowanie wybitnych uczniów przez Radę Pedagogiczną medalem wręczanym
absolwentom na zakończenie nauki w Szkole.
6. Inne wyróŜnienia i nagrody ustalone przez dyrekcję , radę rodziców , samorząd.
Kary:
1. Upomnienie wychowawcy klasy.
2. Upomnienie Dyrektora szkoły.
3. Nagana wychowawcy wobec klasy z powiadomieniem rodziców.
4. Nagana Dyrektora udzielona uczniowi równoznaczna z obniŜeniem oceny z zachowania
5. Wykluczenie z imprez klasowych i szkolnych, jeśli mimo wcześniejszych upomnień i nagan,
postawa ucznia nie gwarantuje bezpieczeństwa innych uczniów.
6. Zawieszenie w prawach ucznia podjęte przez Dyrektora Szkoły do momentu wydania
ostatecznej decyzji przez Radę Pedagogiczną, która w takim wypadku moŜe:

a. wyrazić zgodę na warunkowe ukończenie semestru, klasy lub szkoły;
b. skreślić z listy uczniów.
7. W wypadku powaŜnego przekroczenia Regulaminu Szkolnego przez klasę, zawieszenie
w prawach ucznia moŜe dotyczyć całej klasy.
Postanowienia końcowe:
1. Uczeń ma prawo zwrócenia się do Samorządu Szkolnego z prośbą o interwencję lub
poręczenie u wychowawcy, Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
2. Kwestie sporne oraz wszelkie sytuacje konfliktowe związane z zastosowaniem Regulaminu
rozstrzyga:
a. wychowawca klasy po wysłuchania stron konfliktu;
b. Dyrektor Szkolny na prośbę wychowawcy, jeŜeli nie widzi on moŜliwości rozwiązania
sporu.
3. Kwestie sporne, nie objęte Regulaminem, rozstrzyga się w oparciu o aktualne zarządzenia
Ministerstwa Edukacji Narodowej i uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Prawo zgłaszania poprawek do Regulaminu przysługuje Dyrektorowi Szkoły, Radzie
Pedagogicznej i Samorządowi Szkolnemu.
5. Koszty pobytu opiekunów w trakcie wyjazdów szkolnych ponoszą uczestnicy.

