
R E G U L A M I N
Szkoły Polskiej w Reykjaviku

Regulamin podaje zasady współpracy uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć 
zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Określa szczegółowo prawa i obowiązki 
ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, 
okazywania szacunku dorosłym i kolegom.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię 
szkoły.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować 
Regulamin oraz podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych.
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z 
szacunkiem i życzliwością, okazywać wzajemną tolerancję, na co dzień przestrzegać 
zasad dobrego wychowania.
4. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i 
dyscypliny pracy, a w szczególności:
- obecności na zajęciach lekcyjnych,
- punktualności,
- rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
- maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji,
- unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

I. Uczeń
1. Uczniowie mają prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu
w szkole,
- poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
- przedstawiania wychowawcy klasy, innym nauczycielom, dyrekcji szkoły swoich 
problemów oraz uzyskania od nich odpowiedzi, wyjaśnień i pomocy,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce,
- rozwijania zdolności i zainteresowań,
- odpoczynku w czasie przerwy.
2. Uczniowie mają obowiązek:
- systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w planie 
zajęć,
- starannego przygotowywania się do zajęć oraz uzupełniania braków wynikających z 
absencji,
- przestrzegania prawa szkolnego,



- przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
- stosowania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
- dbałości o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
- uczestnictwa w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach i 
przyczyniania się do ich pomyślnego przebiegu,
- dbałości o kulturę języka.

II. Samorząd Uczniowski
1.Uczniowie mają prawo do:
- uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
- pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, 
szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
2. Uczniowie mają obowiązek:
- traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły 
osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
- respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby 
swoich funkcji.

III. Lekcja
1. Uczniowie mają prawo do:
- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści 
lekcji,
- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2. Uczniowie mają obowiązek:
- punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
- uzupełniania braków wynikających z absencji.

IV. Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do:
- kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę i 
przylegającej części korytarza.
2. Uczniowie mają obowiązek:
- pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
- dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 
dydaktycznych.

V. Prace domowe
1. Uczniowie maja prawo do:
- uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości
- ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe



2. Uczniowie mają obowiązek:
- starannego i sumiennego odrabiania prac domowych

VI. Zeszyt przedmiotowy
1. Uczniowie mają prawo do:
- ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt
2. Uczniowie mają obowiązek:
- starannego prowadzenia zeszytów i ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczyciela

VII. Dziennik i oceny:
1. Dziennik
- dziennik lekcyjny jest pod opieka nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Nieprzygotowania:
- zasady usprawiedliwiania nieprzygotowania do zajęć ustala nauczyciel uczący 
danego przedmiotu,
- uczeń ma obowiązek uzupełnić na bieżąco braki wynikające z nieprzygotowania czy 
absencji
3. Oceny:
- uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
- ocenie podlegają wiadomości i umiejętności,
- oceny są jawne, o ocenach informuje nauczyciel,
- na 2 tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną 
ocenę z przedmiotu,
- na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciele informują uczniów o ocenach 
niedostatecznych,
a wychowawcy powiadamiają o nich rodziców
- szczegółowe zasady klasyfikowania semestralnego i końcowo rocznego zawarte są 
w WSO.
4. Sprawdziany:
- nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki - czyli co najwyżej 15-to 
minutowego sprawdzianu z 3 ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń, co do ilości tych 
sprawdzianów.
- nauczyciel zapowiada klasówkę, co najmniej na tydzień przed terminem określając
dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika,
- zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Wewnątrzszkolny 
System Oceniania.

VIII. Formalne reguły współżycia w szkole
Procedury lekcyjne
1. Organizacja i zachowanie w czasie lekcji:
- uczeń odpowiada ?z ławki? siedząc lub stojąc, wezwany - podchodzi do tablicy, 
mapy
itp.,
- posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji
- uczeń nie żuje gumy i nie je na lekcji,



- nie trzyma na ławce butelek, ciastek, owoców itp. nie będących pomocami do lekcji,
- nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali 
lekcyjnej przez ucznia,
- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela
- klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek - odpowiadają za to wszyscy 
uczniowie a kontrolują dyżurni.
- uczniowie ustawiają krzesła na ławki, jeżeli jest to ostatnia lekcja w pracowni.
2. Zastępstwa:
- w czasie zastępstw powinny odbywać się lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub 
inne zajęcia edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela lub dyrektora,
Procedury inne niż lekcyjne
1. Nieobecności:
- nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych, 
konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz 
zaznacza się jako zwolnienie z zajęć,
- nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców,
- rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia na kartkach z wyraźną datą nieobecności 
dziecka oraz własnym podpisem,
- rodzic może usprawiedliwić ucznia słownie: osobiście lub telefonicznie.
- ucznia może zwolnić wychowawca klasy, nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się 
zwolnić lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia
- wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o każdym 
przypadku wagarów ucznia.
4. Kultura osobista:
- uczeń nie używa wulgaryzmów,
- uczeń nie wszczyna bójek,
- uczeń nie zaśmieca korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie 
szkoły,
- uczeń nie biega się po korytarzach i klatkach schodowych, 
- uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

IX. Nagrody i kary
1. Wyróżnienia i nagrody:
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
- wyróżniające wyniki w nauce,
- reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.
- 100% frekwencję,
- aktywny udział w życiu szkoły i środowiska,
- pracę społeczną,
- wzorową postawę,
- wybitne osiągnięcia,
- inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.
2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
- pochwałę wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
- pochwałę dyrektora na forum szkoły,
- dyplom,



- list gratulacyjny skierowany do rodziców lub opiekunów,
- nagrodę rzeczową.
3. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi 
przepisami.
2. Kary
Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu obowiązują kary:
1. Zachowanie agresywne i wulgarne:
- poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia,
- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły.
2. Opuszczanie terenu szkoły w trakcie trwania zajęć, wagary, spóźnienia;
- poinformowanie rodziców przez wychowawcę,
- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły
3. Picie alkoholu, palenie papierosów, używanie środków odurzających;
- poinformowanie rodziców,
- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły.
4. Dewastacja mienia, zaśmiecanie terenu (w tym plucie):
- naprawienie szkód lub posprzątanie,
- pokrycie kosztów naprawy lub odkupienie zniszczonego sprzętu,
- poinformowanie rodziców o wyrządzonych szkodach,
- prace porządkowe na rzecz szkoły (np. czyszczenie ławek i krzeseł, zamiatanie 
zaśmieconych miejsc),
- w przypadku niewykonania powyższych kar obniżenie oceny z zachowania.
5. Telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny:
- konfiskata telefonu lub innego sprzętu elektronicznego i przekazanie go do 
odebrania przez rodziców.

X. Inne ważne ustalenia
1. Ogólne zasady:
- w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
Czas zajęć lekcyjnych trawa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie
zajęć ucznia,
- obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie lekcji,
- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste uczniów (w tym 
telefony komórkowe)
- za zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi 
karę dyscyplinarną, a jego rodzice lub prawni opiekunowie odpowiedzialność 
materialną.

XII. Przepisy końcowe
1. Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 22.08.2009r.
3. Regulamin powinien być podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


