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REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM nr 4 

im. Dzieci Zjednoczonej Europy 

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO 

ul. Bachmacka 3 

02-647 Warszawa 

 

ROZDZIAŁ I 

Organizacja pracy szkoły 

 

1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Obejmuje okres, w którym prowadzone są zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe, wakacje i przerwy świąteczne.  

2. Szczegółową organizację roku szkolnego ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

3. Obowiązkowe zajęcia dla uczniów rozpoczynają się o godzinie 8.05 lub 9.00, a kończą o 14.50 

lub 15.45 (w zależności od liczby obowiązkowych zajęć dla danej klasy).  

4. Rozkład poszczególnych lekcji i przerw jest następujący:  

0. 8.05 – 8.50 

1. 9.00 – 9.45 

2. 9.55 – 10.40 

3. 10.50 – 11.35 

4. 11.55 – 12.40 

5. 13.00 – 13.45 

6. 14.05 – 14.50 

7. 15.00 – 15.45 

8. 15.50- 16.35 

5. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz godziny pracy świetlicy, sekretariatu ustala 

Dyrektor szkoły.  

6. Przerwa między 3 i 4, 4 i 5 oraz 5 i 6 lekcją są przerwami obiadowymi. 

7. Wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły rodzice mogą zgłaszać do Dyrektora szkoły 

lub do organu prowadzącego – Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 65.  

8. Liczebność klas wynosi 20 uczniów i może zostać zmieniona jedynie decyzją Zarządu Koła.  

 

ROZDZIAŁ II 

Finansowe zasady działalności szkoły 

 

1. Czesne i inne opłaty pobierane są w celu pokrycia kosztów działalności szkoły.  

2. Wysokość czesnego ustala Zarząd SKT nr 65. 

3. Rodzice zobowiązani są do wpłacania czesnego z góry, nie później niż do 10 dnia każdego 

miesiąca (z wyłączeniem wakacji letnich);  

4. Opóźnienie we wniesieniu czesnego lub innej opłaty powoduje konieczność zapłacenia kary  

w postaci ustawowych odsetek od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.  

5. Zajęcia dodatkowe, obiady oraz uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych (teatr, kino, wycieczki) 

są opłacane osobno.  
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ROZDZIAŁ III 

Organy Szkoły 

 

1. Organami szkoły określonymi Statutem Szkoły są:  

a) Dyrektor  

b) Rada Pedagogiczna 

c) Samorząd Uczniowski 

d) Rada Rodziców  

2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, a ich przebieg stanowi nienaruszalną 

tajemnicę Rady Pedagogicznej. Wgląd w protokoły Rad Pedagogicznych ma organ prowadzący i 

nadzorujący pracę pedagogiczną szkoły (Kuratorium Oświaty i Wychowania).  

3. Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Pedagogicznej swojego 

Regulaminu do zaopiniowania.   

4. Rada Rodziców jest organem, którego utworzenie i działalność są uzależnione tylko i wyłącznie 

od woli rodziców.  

5. Regulaminy Samorządu Uczniowskiego oraz Regulaminu Rady Rodziców zatwierdza organ 

prowadzący szkoły – Samodzielne Koło Terenowe nr 65 STO. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

a) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej procesu kształcenia;  

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo 

(zarówno fizyczne, jak i psychiczne);  

c) ochrony i poszanowania godności oraz życzliwego podmiotowego traktowania w procesie 

wychowawczym i dydaktycznym;  

d) swobodnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, treści i sposobu nauczania oraz 

uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień;  

e) wolności sumienia i wyznania, swobody wyrażania swoich poglądów, jeśli nie narusza tym 

dobra i godności innych;  

f) przeprowadzanej na bieżąco sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny według ustalonych 

kryteriów (kryteria oceniania oraz procedury odwoławcze określone są odrębnym 

dokumentem – Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania);  

g) uwzględniania szczególnych zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w procesie 

kształcenia;  

h) współuczestniczenia w tworzeniu planów wychowawczych klasy, proponowania tematyki 

godzin dyspozycyjnych;  

i) rozwijania zainteresowań oraz zdolności;  

j) korzystania z konsultacji przedmiotowych oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych.  

k) uczestniczenia w konkursach przedmiotowych i zawodach zgodnie z jego zainteresowaniami  

i zdolnościami.  
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2. Uczeń ma obowiązek:  

a) punktualnie przychodzić na zajęcia i nie opuszczać zajęć bez ważnej przyczyny (każda 

nieobecność powinna być usprawiedliwiona przez rodzica lub opiekuna w formie ustnej w dniu 

nieobecności lub pisemnej nie później niż do końca miesiąca, w którym nastąpiła);  

b) przebywać w czasie obowiązkowych zajęć na terenie szkoły i nie opuszczać jej samowolnie pod 

żadnym pozorem;  

c) przynosić na zajęcia podręczniki, zeszyty oraz inne wymagane pomoce szkolne, odrabiać prace 

domowe;  

d) systematycznie się uczyć i rozwijać swoje umiejętności;  

e) uzupełniać braki wynikające z nieobecności ucznia, zaliczać sprawdziany, których nie pisał lub 

otrzymał z nich ocenę niedostateczną na zasadach określonych w WSO;  

f) w czasie pobytu w szkole, a także w czasie imprez pozaszkolnych i organizowanych przez szkołę 

wycieczek, podporządkować się poleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

g) postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego, dbać o dobro szkoły i godnie ją 

reprezentować.  

 

3. Za swoje osiągnięcia oraz zachowanie uczeń może otrzymać nagrodę w postaci:  

a) pochwały nauczyciela w obecności klasy;  

b) pochwały nauczyciela wpisaną do e-dziennika; 

c) pochwały wychowawcy w obecności klasy;  

d) pochwały Dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej;  

e) listu pochwalnego do rodziców;  

f) dyplomu lub nagrody rzeczowej;  

g) nagrody Dyrektora za najlepszą średnią ocen w szkole; 

h) nagrody Dyrektora szkoły (pieniężnej) przyznawanej za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursach 

przedmiotowych lub w pracy na rzecz szkoły czy środowiska.  

 

4. Za niewłaściwe zachowania i postawę uczeń może być ukarany za pomocą:  

a) upomnieniem nauczyciela w obecności klasy;  

b) wpisem do e-dziennika; 

c) upomnieniem wychowawcy (w obecności klasy);  

d) upomnieniem Dyrektora;  

e) nagany wychowawcy klasy;  

f) nagany Dyrektora w obecności innych uczniów;  

g) zawieszenia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;  

h) nagany pisemnej przekazywanej rodzicom w formie listu poleconego przesyłanego pocztą;  

i) skreślenia z listy uczniów, w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu szkoły. 

 

ROZDZIAŁ V 

Prawa i obowiązki nauczycieli: 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do:  

a) punktualnego przychodzenia oraz rozpoczynania i kończenia zajęć;  

b) pełnienia dyżurów opiekuńczo – wychowawczych w czasie przerw i po lekcjach zgodnie  

z ustalonym harmonogramem;  
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c) prowadzenia na bieżąco e-dziennika;  

d) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami i indywidualnych spotkaniach w ramach tzw. dni 

otwartych;  

e) informowania o sprawdzianach (zgodnie z WSO) oraz o stawianych na bieżąco ocenach i innych 

wpisach do e-dziennika;  

f) pilnowania odpowiedniego przepływu informacji między szkołą a domem.  

 

2. Nauczyciel ma prawo do:  

a) modyfikowania programu i procesu dydaktycznego w oparciu o podstawę programową;  

b) stosowania własnych metod nauczania w celu osiągnięcia dobrych wyników nauczania;  

c) określania zasad funkcjonowania ucznia na jego przedmiocie, określania własnego systemu  

i kryteriów oceniania (ale zgodnego z WSO), liczby możliwych nieprzygotowań.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Prawa i obowiązki rodziców 

 

1. Rodzice mają prawo do:  

a) wglądu w Statut , Regulamin Szkoły i inne akty prawne obowiązujące w szkole. Dokumenty te 

udostępnione są na szkolnej stornie internetowej; 

b) wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i składania 

wniosków w tych sprawach do odpowiednich organów szkoły, a także do Zarządu Samodzielnego 

Terenowego Koła STO nr 65 jako organu prowadzącego szkoły;  

c) współpracy oraz indywidualnego załatwiania spraw dotyczących problemów wychowawczych 

i edukacyjnych ich dziecka; 

d) odwoływania się od decyzji Dyrektora lub Rady Pedagogicznej zgodnie z procedurami 

określonymi przez WSO.  

 

2. Rodzice mają obowiązek:  

a) zapoznać się ze Statutem Szkoły (w tym z WSO), Regulaminem Szkoły oraz podpisać 

oświadczenie o zapoznaniu się z tymi aktami;  

b) punktualnie wnosić opłaty za szkołę wg ustalonych zasad (rozdział II);  

c) usprawiedliwiać nieobecności dziecka ustnie w dniu nieobecności lub pisemnie najpóźniej w 

ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym nastąpiła nieobecność, usprawiedliwienie winno mieć 

formę pisemną (informacja na kartce, mail, sms) i zawierać datę nieobecności, przyczynę, a 

zwolnienia na kartce wyraźny podpis jednego z rodziców (opiekunów); 

d) występować pisemnie do Dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na opuszczenie zajęć 

przez ucznia z przyczyny innej niż choroba dłuższej niż 5 dni (poza okresem ferii i wakacji). 

Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości wynikających z tej nieobecności oraz bycia 

przygotowanym na zajęcia po powrocie; 

e) uczestniczyć w zebraniach klasowych organizowanych przez szkołę;  

f) w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów, mają obowiązek zgłosić się do szkoły rejonowej 

właściwej dla miejsca zamieszkania; 

g) Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez ucznia w 

wyniku jego postępowania niezgodnego ze Statutem lub Regulaminem szkoły. 
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ROZDZIAŁ VII 

Zasady właściwego funkcjonowania uczniów w szkole 

 

1. Uczniowie po dzwonku przebywają w klasie. Zajmują miejsca w ławkach, są przygotowani do 

zajęć.  

2. Uczniowie dbają o porządek na terenie szkoły, w klasie, na swojej ławce. Szanują sprzęt szkolny 

(nie rysują ławek, nie niszczą drzwi, krzeseł, przyrządów, kwiatów). 

3. Uczniowie jedzą, piją i żują gumę tylko w czasie przerw i po lekcjach.  

4. Na ławkach znajdują się tylko potrzebne do zajęć podręczniki, zeszyty i inne przybory szkolne.  

5. W szkole zadawane są prace domowe, zarówno na następną lekcję, jak też długoterminowe 

prace na zaliczenie. Odrabianie zadanej pracy jest istotnym elementem przygotowania do zajęć i 

oceniane jest zgodnie z wytycznymi WSO.  

6. W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych o ile nie są one potrzebne w procesie dydaktycznym.  

7. Nagrywanie dźwięku lub obrazu dozwolone jest tylko za zgodą osoby nagrywanej.  

8. Złamanie zasad korzystania z aparatu telefonicznego lub innych urządzeń spowoduje odebranie 

uczniowi urządzenia i oddanie go do depozytu w Sekretariacie. Urządzenie może być odebrane po 

ostatniej godzinie lekcyjnej w danym dniu. Jeśli sytuacja powtórzy się trzykrotnie, urządzenie 

będzie mógł odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun dziecka.  

9. Uczniowie na lekcjach zachowują ciszę, nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, nie ściągają. 

Chęć zabrania głosu sygnalizują przez podniesienie ręki.  

10. Uczniowie zobowiązani są do nie używania przemocy fizycznej ani psychicznej (także słownej), 

nie straszą, nie dręczą i przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji.  

11. Uczniowie stosują zwroty grzecznościowe, nie obmawiają, nie kłamią.  

12. Bez zgody właściciela nie dotykają i nie biorą cudzej własności.  

13. Uczniów obowiązuje schludny wygląd i stosowny do sytuacji strój.  

14. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych mogą wychodzić poza teren szkoły (w wyjątkowych 

sytuacjach – za zgodą wychowawcy lub Dyrektora szkoły). Zakaz nie dotyczy zorganizowanych 

wyjść klasowych.  

15. W miesiącach zimowych i w czasie deszczowych dni obowiązuje w szkole zmiana obuwia. 

Okres, w którym uczniów obowiązuje zmiana obuwia jest ustalany przez Dyrektora. 

16. Uczniowie na przerwach mogą odpoczywać w klasie, na korytarzu lub na boisku szkolnym (w 

pogodne dni według ustalonego grafiku). Nie wolno bawić się w szatni i innych nie 

przeznaczonych do tego pomieszczeniach (stołówce, łazienkach, bibliotece).  

17. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie uczestniczą w lekcjach religii spędzają te lekcje w 

bibliotece pod opieką bibliotekarki. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, 

uczestniczą w tych zajęciach, zwolnieni są jedynie z określonych na zwolnieniu lekarskim 

ćwiczeń. 

18. W czasie lekcji wychowania fizycznego uczniowie powinni nosić strój sportowy. Zobowiązani są 

także do zakładania odpowiedniego sportowego obuwia.  

19. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, troski o własne zdrowie  

i zdrowie innych, przestrzegania zasad higieny. W szkole i poza nią nie palą papierosów,  

nie piją alkoholu i nie stosują innych używek.  
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ROZDZIAŁ VIII 

Przepisy końcowe 

 

1. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich uczniów Społecznego Gimnazjum nr 4.  

W szczególnych przypadkach uwarunkowanych np. względami zdrowotnymi danego ucznia Rada 

Pedagogiczna może odstąpić od stosowania niektórych zasad powyższego regulaminu, w 

stosunku do tego ucznia.  

2. W szkole nie ma drugoroczności. Uczeń, który nie uzyskał promocji do następnej klasy zmuszony 

jest opuścić szkołę. W szczególnych losowych przypadkach, o drugoroczności decyduje Rada 

Pedagogiczna za zgodą Zarządu Koła STO.  

3. Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły i może być zmieniany tylko przez Zarząd 

Samodzielnego Terenowego Koła nr 65 STO.  

4. Zmian w regulaminie dokonano 1 września 2015 roku.  

 

 


