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REGULAMIN  SZKOŁY 
/kodeks wewnętrznego życia szkoły/ 

                                 w Szkole  Muzycznej I st. w Kozienicach 

 

         Każdy członek szkolnej społeczności (uczeń, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły, rodzice lub prawni opiekunowie) - jako człowiek, bez względu na swój 

wiek i funkcję w szkole, ma prawo do : poszanowania swej godności osobistej, 

swojego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia. 

         Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek : 

- poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych 

osób; 

- przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi 

ludźmi; 

- dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną oraz sprawiedliwą ocenę ich 

zachowania i osiągnięć. 

  Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada (proporcjonalnie do 

wieku, kwalifikacji czy funkcji) za szkody uczynione swoim zachowaniem 

drugiemu człowiekowi. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: 

wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej, 

do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być 

udowodniona i ukarana. 

 

§  1. 

 

     Lekcja jest główną formą nauczania i wychowania. 

 
1. Uczniowie mają prawo do : 

- znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych; 

- jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści; 

- zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności. 

 

2. Uczniowie mają obowiązek : 

- brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku  

w czasie lekcji; 

- uzupełniać braki wynikające z absencji; 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni. 

 

3. Nauczyciele mają prawo do : 

- wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania; 

- wyboru form i metod pracy lekcyjnej. 

 

4. Nauczyciele mają obowiązek: 
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- maksymalnie ułatwić uczniom dotarcie do istoty tematu lekcji i motywować 

ich aktywność w wykonywaniu zadań lekcyjnych; 

- wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów; 

- przygotowywać niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich 

używanie. 

 

5. Władze szkoły mają obowiązek : 

- zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne 

produkowane seryjnie; 

- pełnić nadzór pedagogiczny poprzez hospitacje nad pracą nauczyciela 

podczas lekcji. 

 

§  2. 

 

     Praca klasowa - sprawdzian. 

 
1. Uczniowie mają prawo do: 

- znajomości zakresu pracy klasowej (sprawdzianu) i wymagań, jakim będą 

musieli sprostać; 

- ustalenia terminu i ilości sprawdzianów zgodnie z WSO. 

 

2. Uczniowie mają obowiązek : 

- przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału; 

- przynieść materiały wymagane na sprawdzianie (zeszyt klasowy, papier 

podaniowy, słowniki itp.). 

 

3. Nauczyciele mają prawo do : 

- wyboru formy sprawdzianu; 

- nie precyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby 

proces kontroli postępów poprzez ucieczki, absencję itp. 

 

4. Nauczyciele mają obowiązek : 

- przestrzegać ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami; 

- zapowiadać termin sprawdzianu w terminach określonych w WSO; 

- podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu; 

- rzetelnie sprawdzić prace uczniów, napisać recenzję lub podać punktację; 

- poprawione i ocenione prace oddać w ciągu dwóch tygodni, omówić wyniki 

i poprawić z uczniami typowe błędy. 

 

5. Rodzice mają prawo do : 

- zapoznania się z pracami klasowymi swoich dzieci i oceną . 
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6. Rodzice mają obowiązek : 

- podpisać ocenę z pracy klasowej na prośbę nauczyciela; 

- sprawdzić, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami 

nauczyciela; 

- kontrolować, czy dziecko systematycznie i rzetelnie wykonuje zlecone 

zadania domowe oraz na bieżąco przygotowuje się do zajęć lekcyjnych. 

 

7. Władze szkolne mają obowiązek : 

- kontrolować zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi; 

- kontrolować sposób poprawiania prac klasowych; 

- dokonywać badania wyników nauczania w oparciu o tematy z ośrodków 

metodyczno – doradczych. 

 

§  3. 

 

     Frekwencja . 

 
1. Uczniowie mają obowiązek : 

- punktualnie przychodzić na zajęcia ; 

- usprawiedliwiać nieobecność w szkole bezpośrednio po zakończeniu 

absencji (nie później niż w ciągu 7 dni); 

- zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy klasy informację o złym 

samopoczuciu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji. 

 

2. Uczniowie nie mogą : 

- samowolnie, bez wiedzy i zgody nauczyciela opuszczać szkoły. 

 

3. Nauczyciele mają obowiązek : 

- punktualnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych; 

- usprawiedliwiania własnej nieobecności w szkole; 

- zawiadamiania dyrekcji szkoły o nieobecności w danym dniu, przed 

rozpoczęciem przez nich zajęć; 

- usprawiedliwiania nieobecności uczniom przez wpis rodzica w indeksie 

(maksymalnie 7 dni) lub przedłożenie zwolnienia lekarskiego (absencja 

dłuższa niż 7 dni); 

- sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie; 

- w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia, skontaktować się z jego 

rodzicami. 

 

4. Rodzice mają obowiązek : 

- usprawiedliwienia nieobecności ucznia poprzez wpis w indeksie lub innym 

ustalonym z wychowawcą dokumencie w terminach określonych w statucie 

szkoły 
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§  4. 

 

     Zajęcia szkolne, pozalekcyjne i pozaszkolne . 

 
1. Uczeń ma prawo do : 

- udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

- przynależności do młodzieżowych organizacji szkolnych i pozaszkolnych; 

- korzystania z pracowni i pomieszczeń szkolnych w porozumieniu  

z opiekunem; 

- udziału w przygotowywaniu i organizowaniu imprez klasowych, szkolnych  

i międzyszkolnych; 

- udziału w wycieczkach pozaklasowych lub międzyklasowych za zgodą 

wychowawcy i opiekuna; 

- nieskrępowanej prezentacji swoich poglądów w gazetce szkolnej; 

- brania udziału w konkursach artystycznych; 

- reprezentowania szkoły we współzawodnictwie naukowym i artystycznym  

Uczeń ma obowiązek : 

- godnie i zgodnie z prawdą prezentować szkołę na zewnątrz; 

- z szacunkiem odnosić się do pracowników szkoły w czasie zajęć, jak i poza 

nimi; 

 

2. Władze szkolne mają prawo : 

- skreślić ucznia z listy uczniów w trybie i na zasadach określonych w statucie 

szkoły. 

 

3. Władze szkolne mają obowiązek : 

- zapewnienia uczniom zastępstwa wobec nieobecności nauczyciela; 

- kontrolowania frekwencji w szkole; 

- skreślić ucznia z listy uczniów, jeżeli nie otrzymał promocji do klasy 

wyższej i już raz powtarzał klasę w danym typie szkoły. 

 

§  5. 

 

     Zdrowie i bezpieczeństwo . 

 
1. Uczniowie mają prawo do : 

- ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa; 

- uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania; 

- umożliwienia kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

- poradnictwa pedagogicznego. 

 

2. Uczniowie mają obowiązek : 
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- podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim 

zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły; 

- po ostatniej lekcji zostawić salę w czystości, ustawić krzesła na ławkach, 

spokojnie zejść do szatni, ubrać się i opuścić szkołę; 

- respektować regulaminy pracowni przedmiotowych; 

- w wypadku zauważenia zagrożenia bezpieczeństwa (obecność podejrzanych, 

obcych osób, niezabezpieczone źródło prądu, ulatniający się czad, kawałki 

szyb w drzwiach i oknach itp.) niezwłocznie powiadomić wychowawcę 

klasy lub dyrektora szkoły oraz portiera; 

- respektować zarządzenia służby zdrowia. 

 

3. Uczniowie nie mogą : 

- zapraszać obcych osób na teren szkoły bez zgody wychowawcy klasy; 

- nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu; 

- przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak: 

broń, gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące, laser oślepiający, 

atrapy broni;  

- przynosić papierosów, alkoholu, środków odurzających. 

 

4. Nauczyciele mają prawo : 

- do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa; 

- do korzystania z pomocy szkolnej służby zdrowia w razie złego 

samopoczucia. 

 

5. Nauczyciele mają obowiązek : 

- zapewnić uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych  

i przerw poprzez pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem; 

- bezzwłocznie zgłosić do dyrektora informację o zauważonych zagrożeniach 

- jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi winni zaniechać 

prowadzenia zajęć i wyprowadzić młodzież w bezpieczne miejsce; 

- rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły  

i poza nią w czasie wyjść z uczniami; 

- zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ 

uczeń w szkole; 

- zapewnić opiekę choremu uczniowi. 

 

6. Rodzice mają obowiązek : 

- udać się z dzieckiem do specjalisty, zgodnie ze skierowaniem lekarza lub 

pielęgniarki i poinformować osobę kierującą o rezultacie wizyty; 

- przekazać wychowawcy na początku roku szkolnego ważne informacje  

o stanie zdrowia dziecka, w przypadku nabycia choroby w czasie roku 

szkolnego niezwłocznie po fakcie stwierdzenia choroby; 
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- poinformować wychowawcę(nauczyciela przedmiotu głównego) 

o sytuacjach przeciwwskazań lekarskich w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych bezpośrednio po stwierdzeniu tych przeciwwskazań; 

- na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia. 

 

7. Władze szkolne mają obowiązek : 

- niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszonych przez 

rodziców, uczniów lub nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

- w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać 

zajęcia lekcyjne; 

- dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem 

bezpieczeństwa; 

- zapewnić środki pierwszej pomocy w gabinecie lekarskim; 

- utrudnić dostęp do szkoły obcym osobom; 

- zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo; 

- oddziaływać na społeczność szkolną, by wszyscy reagowali na krzywdę 

dziejącą się uczniowi. 

 

8. Pracownicy szkoły mają obowiązek : 

- interesować się osobami spoza szkoły, zobowiązani są przeciwdziałać 

wchodzeniu rodziców i obcych osób do szatni, łazienek, sal lekcyjnych bez 

obecności nauczyciela, dyrektora czy innego pracownika szkoły; 

- podjąć pracę w dniu ustawowo wolnym, jeżeli ten dzień będzie 

przeznaczony na nadrobienie zajęć, wynikające z odwołania ich na skutek 

fałszywych alarmów bądź zniszczeń zagrażających bezpieczeństwu. 

                                                               

§  6. 

 

     Oceny z zajęć edukacyjnych . 

 
   Uregulowania w tym zakresie znajdują się w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania, klasyfikowania i promowania. 

§  7. 

 

     Nagrody i kary . 

 
1. Wobec pracowników szkoły mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, 

Karty Nauczyciela i szkolnych regulaminów: regulaminu przyznawania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, regulaminu nagród 

dla pracowników administracji i obsługi, regulaminu przyznawania 

dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, regulaminu premiowania dla 

pracowników administracji i obsługi. 
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2. Wobec uczniów mają zastosowanie przepisy zawarte w Statucie Szkoły. 

 

§  8 

 

     Postanowienia końcowe. 

 
   Regulamin szkoły określa wzajemne prawa i obowiązki ucznia, nauczyciela  

i rodzica (opiekuna prawnego). Strony reprezentowane przez przewodniczącego 

Samorządu Szkolnego, dyrektora szkoły i przewodniczącego Rady Rodziców 

zobowiązują się do przestrzegania porządku w nim zawartego, gdy wszystkie 

organy go akceptują, a nawet przy pozytywnej opinii dwóch spośród trzech 

organów. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane z inicjatywy każdej ze 

stron po pozytywnej opinii dwóch spośród trzech organów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


