Regulamin Ucznia
Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Śremie

1. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie jest szkołą katolicką,
koedukacyjną i publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie.
2. Atmosferę miłości, jedności i pokoju budują Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice w oparciu
o zasady Ewangelii.
3. Szkoła daje każdemu uczniowi możliwość wyrażania postawy religijnej poprzez uczestniczenie
we wspólnych modlitwach przed lekcjami oraz podczas Mszy Świętych.
4. Szkoła kultywując wartości patriotyczne organizuje uroczyste spotkania z okazji świąt
narodowych oraz uczestniczy w uroczystościach narodowych organizowanych przez Kościół
Katolicki oraz władze samorządowe.
Obowiązki ucznia
Każdy uczeń wspólnie z rodzicami, świadomie podjął decyzję uczęszczania do tej szkoły, a tym samym
zobowiązał się do przestrzegania regulaminu oraz katolickiego charakteru szkoły i z tym związanych
obowiązków.
Uczeń powinien:
1. Godnie zachowywać się w szkole i poza nią.
2. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, osobom starszym i pracownikom szkoły oraz
koleżankom i kolegom, w szczególności poprzez pozdrowienia, podporządkowanie się
uwagom personelu szkolnego.
3. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem zajęć oraz
w zajęciach typu „zastępstwo”, a w szczególności:
a. punktualnie przychodzić na zajęcia,
b. równo z dzwonkiem oczekiwać na nauczyciela przed klasą w uporządkowanym szyku
(pary lub szereg), ewentualnie w klasie (w tym przypadku uczeń powinien siedzieć
w ławce i mieć przygotowane na ławce potrzebne zeszyty i książki),
c. podczas lekcji skupić uwagę na zajęciach klasowych (nie rozmawiać w czasie zajęć
z innymi uczniami), nie przeszkadzać uczniom i nauczycielowi,
d. dokładnie wysłuchać zadań domowych i wykonać je samodzielnie,
e. w czasie lekcji nie opuszczać sali lekcyjnej,
f. zaliczyć zaległe partie materiału w przypadku nieobecności.
4. Uczeń ma obowiązek:
a. punktualnie przychodzić do szkoły,
b. usprawiedliwiać nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły,
c. w razie spóźnienia (do 20 min.) wejść na zajęcia lekcyjne,
d. nie opuszczać zajęć bez ważnej przyczyny,
e. nie unikać sprawdzianów i kartkówek,
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uczestniczyć z pełnym zaangażowaniem w Mszach Świętych, dniach skupienia
i rekolekcji, zgodnie z harmonogramem szkoły.

5. W czasie zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i uroczystości szkolnych uczeń ma obowiązek:
a. przebywać wspólnie ze swoją klasą (grupą) pod opieką wychowawcy lub innego
nauczyciela,
b. zająć wyznaczone przez organizatorów miejsce,
c. nie oddalać się od grupy.
6. W czasie przerw uczeń jest zobowiązany:
a. kulturalnie przejść do klasy (lub przed klasę), w której odbywają się następne zajęcia,
b. nie siadać na schodach i korytarzach – by nie tarasować przejścia,
c. nie biegać,
d. nie krzyczeć,
e. nie zagrażać własnemu zdrowiu poprzez nieodpowiedzialne zachowanie (nie siadać
na poręczach, parapetach, nie opierać się o okna, nie wychylać się przez okna, nie
rzucać plecakami, torbami itp.),
f. nie wychodzić poza teren budynku.
7. Uczeń ma obowiązek dbać o swój estetyczny i skromny wygląd – nosić strój szkolny wg. Zasad
noszenia jednolitego stroju szkolnego zgodnie z Załącznikiem. Dziewczynki i chłopcy powinni
mieć odpowiednie obuwie do stroju szkolnego.
8. Uczeń powinien dbać o porządek w klasie:
a. zatroszczyć się by wokół własnego miejsca (również na półce pod ławką) nie było
żadnych papierków i śmieci,
b. wyznaczeni dyżurni w czasie przerwy powinni dbać o czystość (w czasie przerw),
c. sprzątać klasę po zakończonych lekcjach.
9. Uczeń powinien troszczyć się o mienie szkoły:
a. nie rysować po ławkach i ścianach,
b. nie niszczyć ścian, szafek szkolnych (nie naklejać niczego, nie malować),
c. nie wchodzić na ławki oraz nie siadać na nich.
10. Każdy uczeń odpowiada za swoje krzesło, biurko i szafkę – stan wyposażenia będzie
sprawdzany przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w czasie jego trwania.
11. Nie przynosić do szkoły:
a. nieprzyzwoitych czasopism,
b. gier,
c. piłek,
d. ostrych narzędzi,
e. rzeczy niezwiązanych z procesem kształcenia,
12. Na terenie szkoły, podczas zajęć lekcyjnych, zajęć świetlicowych, zajęć dodatkowych, w tym
również przerw miedzy tymi zajęciami zabrania się używania telefonów komórkowych oraz
innych urządzeń elektronicznych. Przed zajęciami wyłączone (lub wyciszone) urządzenia
należy schować do plecaka/torby lub zostawić w szafce szkolnej. Pilny kontakt z rodzicami
(opiekunami prawnymi) jest możliwy w sekretariacie lub w recepcji szkoły. Szkoła nie ponosi
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odpowiedzialności materialnej za zguby i uszkodzenia urządzeń i sprzętów wniesionych
na teren szkoły.
13. Nie zapraszać obcych osób na teren szkoły.
14. Każdorazowo łamanie postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie nałożeniem
kary w postaci uwagi, nagany, obniżenia oceny z zachowania, naprawienia wyrządzonej
szkody.

Prawa Ucznia
1. Prawo do podmiotowego i życzliwego traktowania, opartego na zasadach personalizmu
chrześcijańskiego.
2. Poszanowania własnej godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
3. Dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki.
4. Obiektywnej oceny zachowania według regulaminu oceniania z uwzględnieniem opinii
własnej, Uczniów i Nauczycieli.
5. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce.
6. Wprowadzania na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem
życia i działania w szkole .
7. Znajomości programu edukacyjnego szkoły.
8. Sprawiedliwej i jawnej oceny swojej pracy.
9. Wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych.
10. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
11. Otrzymywania pomocy w przypadku trudności.
12. Wpływanie na życie swojej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim.
13. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka,
z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez
podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego.
Zachowania niegodne ucznia
1. Lekceważący stosunek do wymagań regulaminu (stale powtarzające się zaniedbania
obowiązków mimo licznych uwag Nauczycieli, Wychowawców i Dyrektora).
2. Wagary lub ucieczki z lekcji.
3. Nieusprawiedliwione nieobecności w szkole (powyżej 30 godzin).
4. Podejmowanie kłótni i agresji słownej wobec nauczycieli.
5. Kłamstwa wobec Rodziców i Nauczycieli.
6. Używanie słów, pojęć, podejmowanie rozmów o tematyce niemoralnej.
7. Podważanie autorytetu Kościoła, nauki społecznej, chrześcijańskich zasad życia moralnego
itp.
8. Zachowania zaczepne wobec uczniów, wyśmiewanie się, poniżanie uczniów, stosowanie
gróźb.
9. Umyślne lub bezmyślne niszczenie mienia szkolnego.
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Załącznik
Zasady ogólne noszenia jednolitego stroju szkolnego w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Śremie

