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I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Praxis jest dokumentem regulującym 

zasady współpracy nauczycieli, dyrekcji, uczniów i ich rodziców. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie szkoły zatwierdzane są przez radę pedagogiczną  

za zgodą organu prowadzącego szkołę. Inicjatorami zmian w regulaminie mogą być 

uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektor, pozostali pracownicy szkoły oraz właściciel 

placówki. 

3. Każdy członek wspólnoty szkolnej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

 

II Organizacja życia szkoły 

1. Uczniowie szkoły są zobowiązani uczestniczyć we wszystkich zajęciach 

obowiązkowych organizowanych przez szkołę. 

2. Uczestnictwo w zajęciach nieobowiązkowych jest dobrowolne i wymaga zgody 

rodziców. 

3. Decyzję, które z zajęć są obowiązkowe podejmuje dyrektor szkoły. 

4. W szkole obowiązuje kalendarz imprez szkolnych uwzględniający m.in. tradycyjne 

uroczystości, święta państwowe, specjalne wydarzenia szkolne (np. piknik szkolny, 

dni otwarte i inne). 

5. Sposoby sprawdzania wiedzy oraz kryteria oceniania, zarówno wiedzy jak  

i zachowania uczniów, opisane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

6. Elementem komunikacji między rodzicami a szkołą jest dziennik elektroniczny. 

7. Zachowanie się w klasach określają szczegółowe regulaminy. 

8. Szkoła jest czynna w godz. od 7:00 do 18:00. 

9. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00. Uczniów obowiązuje punktualne przychodzenie 

do szkoły. 

10. Wychowawcy w klasach 0-III mają możliwość dowolnie kształtować rozkład dnia, 

biorąc jednak pod uwagę zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli w danej klasie 

(np. język obcy, religię itp.). 

11. W szkole nie obowiązują mundurki szkolne, jednak zaleca się, by strój uczniów  

w szkole i na obowiązkowych zajęciach pozaszkolnych był skromny, niewyzywający, 

wygodny. Makijaż i pomalowane paznokcie są niedozwolone. Biżuteria powinna być 

ograniczona do elementów dyskretnych, nierzucających się w oczy. Wytyczne 

odnośnie stroju sportowego ustalają nauczyciele przedmiotowi. W określonych 

sytuacjach uczniów obowiązuje strój galowy tzn. ciemna spódnica/spodnie, biała 

bluzka koszulowa, ciemne wizytowe obuwie. 

12. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. 

13. W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i stosowania wszelkich 

substancji psychoaktywnych. 
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III Prawa i obowiązki uczniów 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) rozwijania swoich zdolności i umiejętności poprzez udział w zajęciach 

obowiązkowych i wszelkich zajęciach dodatkowych, zarówno szkolnych  

jak i pozaszkolnych,  

2) odpoczynku w czasie przerw, 

3) punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, 

4) obiektywnej i sprawiedliwej oceny, 

5) wszelkiej pomocy i wsparcia udzielanego przez wszystkich pracowników szkoły, 

6) dostosowywania metod pracy i sposobów kształcenia do swoich indywidualnych 

potrzeb i możliwości edukacyjnych,  

7) uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, 

8) działania w Samorządzie Uczniowskim zgodnie z obowiązującym regulaminem 

zatwierdzonym przez dyrektora szkoły,  

9) wolności słowa i poglądów, pod warunkiem, że nie są one krzywdzące dla innych, 

10) odwoływania się w sytuacji konfliktowej do wychowawcy, nauczyciela  

lub dyrektora szkoły. 

2. Uczniowie: 

1) w swoim zachowaniu kierują się zasadami dobrego wychowania, 

2) przestrzegają obowiązujących zasad i regulaminów, 

3) aktywnie uczestniczą we wszelkich działaniach szkolnych, 

4) dbają o sprzęt szkolny, 

5) służą pomocą słabszym, 

6) dbają o życzliwe relacje w grupie, 

7) nie korzystają w szkole i poza nią, podczas obowiązkowych zajęć, z telefonów 

komórkowych i innego prywatnego sprzętu elektronicznego (odtwarzacze, gry 

itp.) bez zgody nauczyciela; uczeń, który nie przestrzega tej zasady zostaje 

upomniany przez nauczyciela, a sprzęt może zostać zatrzymany przez nauczyciela 

i po zajęciach przekazany rodzicom, 

8) przebywają wyłącznie w miejscach objętych opieką nauczyciela, 

9) szanują odmienne przekonania i poglądy innych ludzi, 

10)  przeciwstawiają się w sposób społecznie akceptowany wulgarności i brutalności 

tak w szkole, jak i poza nią, 

11) powinni mieć świadomość odpowiedzialności za własny rozwój, 

12) uzupełniają braki w nauce wynikające z ich nieobecności. 

3. Nagrody mogą być przyznawane uczniom za: 

1) wzorowe, godne naśladowania zachowanie, 

2) bardzo dobre wyniki w nauce, 

3) szczególne zaangażowanie w życie szkoły i reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

4) szczególne osiągnięcia związane z misją i charakterem szkoły. 
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4. Nagrody obowiązujące w szkole to: 

1) pochwała nauczyciela  lub wychowawcy, 

2) pochwała dyrektora szkoły, 

3) list gratulacyjny,  

4) nagrody książkowe, 

5) dofinansowanie do wycieczek szkolnych. 

5. Kary stosowane są za nieprzestrzeganie przez uczniów statutu szkoły i niniejszego 

regulaminu. 

6. Do kar obowiązujących w szkole zaliczamy: 

1) upomnienie udzielone przez nauczyciela, 

2) upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły, 

3) nagana dyrektora szkoły, 

4) obniżenie oceny z zachowania, 

5) skreślenie z listy uczniów. 

7. O wszelkich nagrodach i karach informowani są pisemnie lub ustnie rodzice ucznia. 

8. Od kar, z wyłączeniem skreślenia z listy uczniów, przysługuje pisemne odwołanie się 

do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od momentu nałożenia kary na ucznia. Dyrektor 

szkoły w ciągu 7 dni pisemnie ustosunkowuje się do złożonego przez rodziców 

odwołania. 

9. Od decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania 

się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty w Warszawie w terminie 

14 dni od otrzymania jej na piśmie.  

 

IV Prawa i obowiązki rodziców 

1. Rodzice uczniów mają prawo do: 

1) pełnej informacji o sposobach i metodach kształcenia wykorzystywanych  

w szkole, 

2) pełnej informacji o wynikach w nauce swojego dziecka, 

3) dokładnej informacji dotyczącej zachowania dziecka w szkole i w czasie 

obowiązkowych zajęć pozaszkolnych,  

4) bycia członkiem Rady Rodziców, 

5) uczestnictwa w uroczystościach szkolnych. 

2. Rodzice uczniów są zobowiązani do: 

1) przestrzegania statutu szkoły i innych dokumentów wewnętrznych, 

2) terminowego regulowania obowiązkowych płatności, 

3) regularnego kontaktu z wychowawcą dziecka, 

4) poinformowania telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

szkoły lub wychowawcy o nieobecności dziecka na zajęciach obowiązkowych,  

5) akceptacji charakteru szkoły i wynikających z niego działań, 

6) współrealizowania programu wychowawcz0-profilaktycznego szkoły, 
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7) ścisłej współpracy ze szkołą w sytuacji wystąpienia problemu dydaktyczno-

wychowawczego. 

 

V Obowiązki nauczycieli 

1. Nauczyciele zobowiązują się do: 

1) przestrzegania statutu szkoły, niniejszego regulaminu, Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji szkoły i innych regulaminów wewnętrznych, 

2) realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, 

3) realizacji programu nauczania za pomocą metod interesujących dla uczniów, 

wyzwalających ich kreatywność, stymulujących rozwój innowacyjności, 

4) w miarę możliwości indywidualizacji pracy z uczniami, 

5) poinformowaniu do 20. września każdego roku w formie pisemnej uczniów  

i ich rodziców o wymaganiach i zasadach oceniania prowadzonego przedmiotu, 

6) wspierania uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności, 

7) systematycznego i obiektywnego oceniania postępów w nauce, 

8) dbania o bezpieczeństwo uczniów i zapewnienia optymalnych warunków 

nauczania, 

9) regularnego informowania rodziców o efektach pracy dziecka i jego zachowaniu. 

 

VI Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie spraw i konfliktów odbywa się na terenie szkoły na zasadach 

negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. 

2. Niniejszy regulamin może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

 


