REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
EDUKACJI INNOWACYJNEJ W ŁODZI
Regulamin opracowano w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( z
późniejszymi zmianami) oraz statut szkoły MSPEI.
Regulamin określa m.in.:
●
●
●
●
●
●

zasady organizacji oraz realizacji procesu dydaktycznego szkoły,
prawa i obowiązki uczniów,
zasady dyscypliny szkolnej,
system nagród i kar,
tryb postępowania przy ich stosowaniu,
postanowienia organizacyjno-porządkowe

KAŻDY CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ (UCZEŃ, PRACOWNIK SZKOŁY,
RODZIC) MA PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI OSOBISTEJ, DOBREGO
IMIENIA
I WŁASNOŚCI ORAZ OBOWIĄZEK POSZANOWANIA GODNOŚCI OSOBISTEJ,
DOBREGO IMIENIA I WŁASNOŚCI INNYCH.
PRZEPISY OGÓLNE
1. Zasady działalności szkoły regulują:

I.

●
●
●
●
●
●

Statut Szkoły,
Regulamin Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Procedury Oceniania Zachowania,
Regulamin Samorządu Szkolnego,
Regulamin Rady Pedagogicznej,

2. Zakres działania władz i organów szkolnych zawiera Statut Szkoły.
II.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Organizacja dnia
W szkole obowiązuje system klasowo-lekcyjny a lekcja trwa 45 minut.
Rozpoczęcie i zakończenie lekcji sygnalizują nauczyciele.
Przed lekcjami i po ich zakończeniu uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej.
Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni, zmieniają obuwie
i przechodzą do świetlicy gdzie pozostają pod opieką nauczycieli pełniących dyżur.
5. W czasie zajęć szkolnych i przerw uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli
i nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły.
1.
2.
3.
4.

6. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z planem dyżurów znajdującym się w
sekretariacie i są obecni w wyznaczonych miejscach od zakończenia lekcji do rozpoczęcia
kolejnej.
7. W czasie przerw uczniowie mogą przebywać pod opieką nauczyciela dyżurującego w sali
rekreacyjnej zgodnie z ustalonym harmonogramem klas.
8. Podczas przerw uczniowie nie biegają po korytarzu.
9. W sprzyjających warunkach atmosferycznych część zajęć rekreacyjnych może odbywać się na
placu zabaw pod opieką nauczycieli.
III.
ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialność.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zaginięcie lub kradzież
sprzętu.
3. Podczas lekcji obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
i sprzętu elektronicznego.
4. Podczas lekcji uczniowie za zgodą nauczyciela i na jego polecenie mają prawo
korzystania z telefonów komórkowych tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych.
5. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu na terenie
szkoły.
6. Rozpowszechnianie treści naruszających dobre imię ucznia, jego rodziców, oraz
szkoły zagrożone jest najwyższą karą regulaminową – skreśleniem z listy uczniów.
7. W wyjątkowych wypadkach w trakcie zajęć edukacyjnych lub rekreacyjnych
(kontakt z rodzicem) uczeń ma prawo skorzystać z telefonu komórkowego
za zgodą nauczyciela.
IV.
1.
2.

3.

4.

5.

FREKWENCJA
Uczniowie mają obowiązek punktualnego przychodzenia do szkoły.
Nieobecność na zajęciach z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, zawody, wyjazdy
projektowe) jest usprawiedliwiona, ale uczeń zobowiązany jest uzupełnić materiał omawiany
podczas zajęć lekcyjnych, na których był nieobecny.
Rodzice
mają
obowiązek
usprawiedliwienia
każdej
nieobecności
dziecka
w szkole. Nieobecność dziecka trwająca dłużej niż 3 dni musi mieć formę pisemną (czytelny
podpis) bądź formę zwolnienia lekarskiego, dostarczonego w terminie 7 dni od ostatniego
dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności pozostaną nieusprawiedliwione.
Nieobecność dziecka trwająca krócej niż 3 dni może zostać usprawiedliwiona w formie
ustnej lub w formie wiadomości przesłanej za pomocą dziennika elektronicznego.
Zezwolić na wcześniejsze wyjście ucznia do domu może wychowawca klasy,
dyrektor lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Powyższa sytuacja może
mieć miejsce po wcześniejszym kontakcie z rodzicem, który pisze kartkę, sms lub
wiadomość w dzienniku z prośbą o zwolnienie dziecka.
W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego Dyrektor
szkoły ma prawo i obowiązek podjąć stosowne działania, co regulują odrębne
przepisy.

6. O każdym podejrzeniu lub stwierdzeniu ucieczki z lekcji (wagarów) rodzice niezwłocznie
powiadamiani są przez wychowawcę.
7. Jednorazowe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub basenu może nastąpić po
uprzedniej informacji przekazanej nauczycielowi od rodzica drogą pisemną lub mailową.
Informacja powinna zawierać uzasadnienie zwolnienia. Jeśli uczeń nie dostarczy pisemnego
zwolnienia z lekcji pływania nie może być z niej zwolniony.
8. Uczniowie mogą być zwolnieni przez Dyrektora Szkoły z zajęć wychowania
fizycznego na czas dłuższy tylko w przypadku wcześniejszego dostarczenia
zwolnienia lekarskiego.

V.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

VI.
1.
2.
3.
4.

5.

STRÓJ SZKOLNY I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY UCZNIÓW
Uczniów obowiązują dwa typy stroju szkolnego:
codzienny
i galowy. W dni
uroczyste uczniowie przychodzą w szkolnym stroju galowym. Obowiązuje
biała koszula, marynarka, sweter, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym
czarnym lub szarym.
Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia zamiennego przez cały
rok szkolny. W przypadku zajęć w sali gimnastycznej wymagane jest posiadanie
przez uczniów stosownego obuwia sportowego na jasnej podeszwie.
Na lekcji wychowania fizycznego strojem obowiązkowym są krótkie lub długie
spodnie sportowe oraz biała koszulka.
Zwolnienie uczniów ze zmiany obuwia może dotyczyć tylko okresu letniego
i słonecznej pogody, gdy podczas zajęć szkolnych lub przerw uczniowie
przebywają w parku.
Wygląd uczniów powinien być skromny, schludny i estetyczny.
Uczniowie powinni mieć czyste i zadbane włosy.
Zabronione są: makijaż, sztuczne paznokcie, manicure oraz farbowanie włosów.
Uczniowie powinni dbać o higienę osobistą.

PRAWA UCZNIÓW
Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać
wiedzę poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach.
Uczniowie mają prawo do poszanowania godności osobistej oraz kulturalnego
traktowania ich przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
Uczniowie mają prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych.
Uczniowie mają 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.
Liczbę zgłaszanych nieprzygotowań do zajęć ustalają indywidualnie nauczyciele
przedmiotowi.

6. Uczniowie
zgłaszają
nieprzygotowanie
na
początku
lekcji.
Zgłoszenie
nieprzygotowania nie zwalnia uczniów od aktywności na zajęciach i nie dotyczy ono
zapowiedzianych sprawdzianów. Nieprzygotowanie obejmuje także zadania domowe.
7. Uczniowie mają prawo do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w ramach jego godzin
konsultacji, jeśli zaległości powstały z przyczyn od nich niezależnych (choroba, wypadki
losowe).
8. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Każdego dnia w systemie Librus klasa otrzymuje “szczęśliwy numerek” który zwalnia z
niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych. “Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z
zapowiedzianych
prac
klasowych,
sprawdzianów
i zadanej wcześniej pracy domowej.

VII.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

VIII.

OBOWIĄZKI UCZNIÓW
Podstawowym obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad postępowania
określonych w niniejszym Regulaminie, wykonywanie poleceń nauczycieli oraz
zarządzeń porządkowych administracji szkoły.
Uczniowie są zobowiązani do:
rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego
uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, terminowego wykonania zadań domowych, jak
najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki.
Na terenie szkoły oraz podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły (zajęcia
dodatkowe po godz. 15.00, także te prowadzone przez firmy zewnętrzne) obowiązuje
uczniów bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu w każdej postaci oraz używania
innych środków odurzających. Terenem szkoły w rozumieniu tego przepisu jest również
miejsce, w którym odbywają się wszelkiego
rodzaju zajęcia organizowane przez
pracowników szkoły.
Obowiązkiem uczniów jest okazywanie tolerancji dla wielokulturowości wszystkich
członków społeczności szkolnej.
Uczniowie mają obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także
godnego zachowania się poza nią.
Uczniowie
mają
obowiązek
przeciwdziałać
wszelkim
przejawom
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać
o porządek, ład i estetykę pomieszczeń.
Rodzice ponoszą finansową odpowiedzialność za mienie szkolne umyślnie
zniszczone przez ich dziecko. Ciąży na nich ponadto obowiązek naprawienia
szkody powstałej na skutek nieodpowiedzialnego zachowania się ich dziecka na
terenie szkoły.
Obowiązkiem uczniów jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań
(samorząd klasy, dyżurny itp.).

NAGRODY I KARY

1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów.

2. Uczniowie

uzyskujący wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
a także uczniowie mający osiągnięcia w innych dziedzinach aktywności szkolnej i
pozaszkolnej mogą zostać nagrodzeni przez dyrektora szkoły w następującej formie:
1) pochwała na forum społeczności szkolnej
2) list pochwalny wystosowany do Ucznia i jego Rodziców
3) dyplom uznania
4) nagroda rzeczowa
5) stypendium lub nagroda pieniężna
3. Nagrody przyznaje: Rada Pedagogiczna na wniosek jej przewodniczącego,
Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek wychowawcy klasy,
nauczyciela lub innego pracownika szkoły, wychowawca klasy z własnej inicjatywy lub na
wniosek innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
4. Na zakończenie każdego roku szkolnego przyznawana jest Nagroda Dyrektora Szkoły, którą
otrzymuje uczeń kończący w danym roku Szkołę z najwyższą średnią ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych w trakcie nauki w klasach IV-VIII oraz wzorowym zachowaniem na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
5. Otrzymanie odpowiedniej nagrody powinno być odnotowane w dokumentach
ucznia, danego zespołu uczniów lub klasy.

6. Kara

może
być
udzielona
za:
nieprzestrzeganie
Regulaminu
Szkolnego,
nieprzestrzeganie
zarządzeń
osób
upoważnionych
do
ich
wydawania,
naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowane orzeczeniem
lub
potwierdzone faktami.
7. Kary udzielane są przez: nauczyciela lub wychowawcę klasy, Dyrektora Szkoły
z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z wyżej wymienionych osób bądź na
podstawie decyzji Rady Pedagogicznej.

8. Kara może mieć następującą formę:
1) ustne upomnienie od wychowawcy na forum zespołu klasowego;
2) pisemne
upomnienie
od
wychowawcy
wręczone
na
forum
klasy
z powiadomieniem rodziców;
3) ustne upomnienie od dyrekcji na forum zespołu klasowego lub szkoły;
4) pisemne
upomnienie
od
dyrekcji
wręczone
na
forum
klasy
z powiadomieniem rodziców;
5) pisemne upomnienie od dyrekcji wręczone uczniowi w obecności rodziców;
6) pisemna nagana od dyrekcji wręczona na forum klasy z powiadomieniem rodziców;
7) pisemna nagana od dyrekcji wręczona w obecności rodziców;
8) zawieszenie w prawach ucznia, w tym w szczególności: ograniczenie uczestnictwa w
zajęciach pozalekcyjnych, odwołanie z reprezentowania szkoły, odwołanie z funkcji
społecznych, ograniczenie wyjść z klasą poza teren szkoły, prace zlecone na rzecz klasy
lub Szkoły;
9) inne zadośćuczynienie –wg indywidualnych ustaleń.
9. W przypadkach powtarzających się problemów z zachowaniem ucznia, wychowawca lub
dyrektor
Szkoły
może
zwrócić
się
do
rodziców
ucznia
z wnioskiem o przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy ucznia w kierunku ustalenia
terapii pedagogiczno-psychologicznej lub poprosić rodziców o udział w konsultacjach z
pedagogiem, psychologiem - jeśli uczeń wymaga pomocy wykraczającej poza kompetencje
nauczyciela, w celu ustalenia przyczyn nieprawidłowego przestrzegania norm zachowań.

10.Jeżeli uczeń, mimo rozmów przeprowadzonych z rodzicami, pedagogiem, psychologiem i

Dyrektorem Szkoły, nie poprawia swojego zachowania i swoją postawą w klasie i w czasie
przerw międzylekcyjnych wywiera negatywny wpływ na kolegów albo uniemożliwia pracę
na lekcji kolegom i nauczycielom, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
ma prawo przenieść ucznia do równoległej klasy. Jeśli zachowanie ucznia ulegnie poprawie
rodzice mogą wnioskować o powrót do poprzedniej klasy. W w/w przypadku wychowawca
klasy
może
podjąć
decyzję
o
zakazie
udziału
ucznia
w wycieczkach klasowych i szkolnych.
11.W przypadku kiedy wykroczenie przybierze drastyczny charakter i uczeń:
1) wszedł w konflikt z prawem ,
2) popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej np. kradzież, akt wandalizmu,
agresja, chuligaństwo,
3) wykazuje rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej i zagraża
własnemu bezpieczeństwu, kolegów, pracowników szkoły
- konsekwencją
bezpośrednią może być również skreślenie ucznia z listy uczniów Międzynarodowej
Szkoły Podstawowej Edukacji Innowacyjnej w trybie natychmiastowym bez
zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
12.Wszelkie zastrzeżenia do zastosowanych konsekwencji o których mowa w §99 Statutu
MSPEI , przyjmowane są w formie ustnej lub pisemnej przez dyrektora Szkoły w terminie do
3
dni
roboczych
od
otrzymania
przez
ucznia
informacji
o zastosowaniu konsekwencji.
13.Dyrektor Szkoły rozpatruje zastrzeżenie w terminie do 7 dni od wpłynięcia zastrzeżenia.
14.Nagrody oraz kary udzielane uczniom wpisuje się do dokumentacji prowadzonej przez
wychowawców klas.
IX.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, ZDROWOTNE
Uczniowie mają prawo być traktowani życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły i
kolegów, ale mają również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i
życzliwości.
2. Uczniowie powinni być informowani przez nauczycieli, jak należy się uczyć
i organizować czas wolny.
Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o
zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Są oni zobowiązani dbać o
zdrowie, bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
Uczniom nie wolno używać wulgaryzmów ani żadnej formy przemocy.
Uczniowie mają prawo do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw
świątecznych.
Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego na podstawie
zaświadczenia
lekarskiego
wydanego
przez
placówkę
służby
zdrowia
i zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły.
Uczniowie mają prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych
(przy zachowaniu tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych,
materialnych lub zdrowotnych.

Załącznik do uchwały nr 6/2018/2019 z dnia 11 września 2018 roku.

