
Strona 1 z 6 
 

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ MONTESSORI 

IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 

 

 

SPIS TREŚCI: 

I. Postanowienia ogólne 
II. Organizacja pracy Szkoły 

III. Prawa i obowiązki uczniów 
IV. Prawa i obowiązki nauczycieli 
V. Prawa i obowiązki rodziców 

VI. Strój szkolny 
VII. Zasady porządkowe 

VIII. Środki wychowawcze stosowane przez Szkołę 
IX. Nagrody i kary 
X. Załączniki:  

1. Szkoła wobec przemocy 
2. Procedura reagowania na cyberprzemoc 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin szkoły jest dokumentem regulującym zasady współpracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców. 
2. Regulamin, zgodnie z par. 9 pkt. 1.9  Statutu Szkoły, nadaje dyrektor szkoły.  
3. Zmian w Regulaminie ma prawo dokonywać dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 
4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 IX 2011 r. 
6. Regulamin będzie podany do wiadomości społeczności szkolnej poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej szkoły oraz umieszczony w dzienniku LIBRUS. Wychowawcy przypominają uczniom 
regulamin na początku każdego roku szkolnego. 
 

II. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  
1. Szkoła Podstawowa Montessori jest zorganizowana na podstawie przepisów obowiązujących szkoły o 

uprawnieniach szkół publicznych a także na podstawie Statutu i Programu Wychowawczego Szkoły 
oraz zasad metody Montessori. 

2. Rok szkolny trwa od 1 IX do 31 VIII. Obejmuje okres, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze oraz ferie zimowe, wakacje i wszelkie przerwy świąteczne. 

3. Szczegółową organizację roku szkolnego, a także kalendarium wydarzeń, terminy zielonych szkół ustala 
corocznie dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły i podaje do wiadomości uczniów i 
rodziców poprzez ogłoszenie w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

4. Szkoła jest otwarta w godzinach 7:30 – 17:30. W czasie, kiedy nie ma zajęć obowiązkowych, ani 
dodatkowych opiekę świetlicową nad dziećmi sprawują  nauczyciele świetlicy. 

5. Obowiązkowe zajęcia dla uczniów rozpoczynają się o godzinie 8:15 i odbywają się zgodnie z 
Tygodniowym Rozkładem Zajęć ustalanym przez dyrektora szkoły i podanym do wiadomości uczniów i 
rodziców. 

6. Wszelkie zmiany Tygodniowego Rozkładu Zajęć podawane są do wiadomości uczniów i rodziców 
niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS 

7. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych oraz godziny pracy świetlicy i sekretariatu ustala dyrektor 
szkoły. 
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III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
 

1. Uczeń ma prawo do: 
a) właściwie zorganizowanej nauki i bezpiecznych pod względem fizycznym i psychicznym, a także 

duchowym warunków przebywania w szkole. 
b) poszanowania swojej godności, a także do zachowania i ochrony swojej prywatności oraz 

życzliwego i podmiotowego traktowania. 
c) wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, treści i sposobu nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i 

odpowiedzi na stawiane w tych sprawach pytania, o ile wyrażane są w kulturalny sposób. 
d) swobodnego wyrażania swoich przekonań i poglądów w każdej sprawie, o ile odbywa się to w 

kulturalny sposób, nie obraża niczyjej godności ani uczuć i nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi 
przepisami oraz założeniami i dokumentami wewnętrznymi szkoły. 

e) przeprowadzanej na bieżąco sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny według ustalonych 
kryteriów (Ocenianie Wewnątrzszkolne). 

f) odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy, wybranego nauczyciela, 
psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły. 

g) uwzględniania szczególnych zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w procesie 
kształcenia. 

h) wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. 
i) uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, innych konkursach i zawodach zgodnie z jego 

zainteresowaniami i zdolnościami. 
j) informacji o planowanych wszelkich formach sprawdzania wiedzy oraz przygotowania do nich.  

 
2. Uczeń ma obowiązek: 

a) brać odpowiedzialność za swoją naukę i rozwój. 
b) punktualnie przychodzić na zajęcia i nie opuszczać zajęć bez ważnych powodów 
c) rzetelnie uczestniczyć w zajęciach, szanować pracę nauczycieli i kolegów oraz innych osób i nie 

zakłócać toku zajęć 
d) przebywać w czasie obowiązkowych zajęć na terenie szkoły i nie opuszczać jej samowolnie 
e) uzupełniać braki wynikające z jego nieobecności w terminie i zgodnie ze wskazówkami podanymi 

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

wycieczek, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli  i innych pracowników szkoły 
g) postępować uczciwie i godnie odnosząc się z szacunkiem i kulturalnie do innych osób zarówno 

dorosłych jak i dzieci. 
h) powstrzymać się od jakichkolwiek zachowań i/lub wypowiedzi nawołujących do nienawiści, 

przemocy, upokarzających innych ludzi, naruszających cudzą lub własną intymność. 
i) dbać o dobro wspólne, troszczyć się o mienie szkolne. Za szkody spowodowane przez uczniów 

odpowiadają sprawcy i ich rodzice. 
j) utrzymywać w ładzie swoje rzeczy i dbać o pozostawianie w porządku swojego miejsca pracy w 

szkole, a także o odkładanie na miejsce wszelkich materiałów i pomocy. 
k) przestrzegać prawa własności, pytać o pozwolenie przed skorzystaniem z rzeczy innych osób. 
l) przestrzegać bezwzględnego zakazu przynoszenia, używania i rozprowadzania wszelkich środków 

odurzających, alkoholu, tytoniu,innych używek oraz narzędzi niebezpiecznych pod rygorem 
skreślenia z listy uczniów. 

m) przestrzegać Regulaminu Szkoły również podczas wszelkich wyjść, wycieczek, rekolekcji oraz innych 
zajęć prowadzonych przez szkołę poza budynkiem szkolnym. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 
 

1. Nauczyciel ma prawo do: 
a. poszanowania jego godności. 
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b. decydowania o doborze metod, modyfikowania programu, doborze pomocy dydaktycznych w 
oparciu o podstawę programową i założenia szkoły, a zwłaszcza założenia metody Montessori, 
zgodnie z którą szkoła pracuje. 

c. uznawania jego kompetencji w zakresie nauczanego przedmiotu i podejmowanych działań 
wychowawczych. 

d. suwerenności w ocenie pracy i zachowania swoich uczniów. 
e. odwoływania się w trudnych przypadkach do psychologa, pedagoga i dyrektora szkoły. 
f. poszanowania własnej prywatności w relacjach z pracodawcą i rodzicami, a zwłaszcza do 

poszanowania prywatnego czasu. 
g. właściwie zorganizowanej pracy. 

 
2. Nauczyciel ma obowiązek: 

a) przestrzegać zasad funkcjonowania w szkole zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły, 
Programie Wychowawczym Szkoły, ocenianiu Wewnątrzszkolnym oraz regulowanych ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa i pozostałymi wewnętrznymi dokumentami szkoły. 

b) wykonywać polecenia dyrekcji i przestrzegać wspólnych ustaleń Rady Pedagogicznej. 
c) rzetelnie i solidnie wykonywać swoje obowiązki, przychodzić punktualnie na zajęcia i punktualnie 

je kończyć. 
d) podmiotowo traktować uczniów, dbać o ich zrównoważony rozwój intelektualny, fizyczny i 

duchowy niezależnie od ich możliwości edukacyjnych. 
e) zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego wobec uczniów, rodziców, kolegów i 

koleżanek z pracy 
f) współpracować z rodzicami w sprawach edukacyjnych i wychowawczych dotyczących ich dziecka 
g) prowadzić na bieżąco szkolny dziennik elektroniczny i wszelką inną niezbędną dokumentację, która 

leży w zakresie jego obowiązków. 
h) ustalić tryb kontaktów z rodzicami i przestrzegać tych ustaleń oraz uczestniczyć w zebraniach i 

spotkaniach z rodzicami. 
i) dokonywać co semestr oceny opisowej swoich uczniów. 
j) ustalić z uczniem i jego rodzicami tryb uzupełniania zaległości związanych z dłuższą nieobecnością 

ucznia w szkole. 
k) na bieżąco oceniać swoich uczniów zgodnie z obowiązującym w szkole Ocenianiem 

Wewnątrzszkolnym,  a także informować rodziców o postępach uczniów w nauce.  
l) przychodzić do pracy w stroju schludnym i adekwatnym do wykonywanej pracy. 

 
 
 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 
 

3. Rodzice mają prawo do: 
a) poszanowania prywatności i poufności. 
b) wglądu w dokumenty wewnętrzne opisujące zasady działania szkoły. 
c) współpracy ze szkołą oraz indywidualnego załatwiania spraw dotyczących problemów 

wychowawczych i edukacyjnych ich dziecka. 
d) uzyskiwania informacji na temat postępów w nauce i zachowania swojego dziecka. 
e) organizowania na terenie szkoły dodatkowych spotkań oraz imprez pod warunkiem uzyskania zgody 

dyrekcji szkoły. 
f) wszechstronnej informacji o działalności Szkoły. 
g) udziału w życiu szkoły i akcjach organizowanych przez szkołę. 
h) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących pracy szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców lub 

bezpośrednio do dyrekcji szkoły. 
 

4. Rodzice mają obowiązek: 
a) przestrzegać zasad określonych w wewnętrznych dokumentach określających zasady 

funkcjonowania szkoły, w szczególności Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły i 
Regulaminu Szkoły. 
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b) współpracować ze Szkołą w sprawach wychowawczych i edukacyjnych dotyczących ich dziecka, w 
tym w szczególności realizować zalecenia dotyczące uzyskiwania diagnoz i opinii w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej lub jej odpowiednikach oraz poważnie traktować rekomendacje 
szkoły dotyczące zewnętrznych konsultacji i terapii 

c) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, innych rodziców i wszystkich dzieci, w 
szczególności nie dyskutować przy dzieciach swoich ani innych z nauczycielami lub dyrekcją na 
temat podjętych przez nich decyzji, nie podejmować samodzielnego dyscyplinowania na terenie 
szkoły cudzych dzieci (w razie potrzeby należy prosić o wyjaśnienie sprawy lub interwencję 
nauczyciela lub dyrekcję). 

d) zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego 
e) respektować postanowienia Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły w tym w szczególności decyzje 

dotyczące:  
− doboru nauczycieli 
− przydziału uczniów do klas 
− podziału na grupy  
− doboru programów 
− planu nauczania 
− metod nauczania 
− sposobu oceniania 
− wyboru miejsca i programu wycieczek szkolnych 

f) przestrzegać “Umowy o naukę szkolną” podpisanej ze szkołą. 
g) zwracać szczególną uwagę na poszanowanie uczuć innych dzieci przy organizowaniu wszelkich 

imprez urodzinowych, imieninowych itp., na które rodzice nie zapraszają całej klasy. 
h) usprawiedliwiać nieobecności ucznia poprzez wysłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym i 

dbać o przekazanie wychowawcy zwolnień lekarskich. 
i) umożliwić dziecku naukę zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W przypadku planowanej 

nieobecności dłuższej niż dwa dni, niezwiązanej z chorobą, rodzice obowiązani są uzyskać 
wcześniejszą zgodę dyrektora szkoły. 

j) wyposażyć dziecko we wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne, lektury, podręczniki i przybory. 
k) dopilnować punktualnego przychodzenia dziecka na zajęcia szkolne i punktualnego jego odbierania 

po zajęciach 
l) umożliwić dziecku branie udziału w zielonych szkołach, wycieczkach, rekolekcjach i innych 

aktywnościach organizowanych przez Szkołę poza terenem szkoły.  
m) zapewnić dziecku strój szkolny i zadbać, aby uczeń był ubrany stosownie do okoliczności i warunków 

pogodowych.  
n) przekazania wychowawcom lub do sekretariatu upoważnień do  odbioru dziecka ze Szkoły dla osób 

trzecich oraz wpisać zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły, jeśli taką zgodę wyrażają. 
o) informować szkołę o istotnych problemach (w tym zdrowotnych, jak np. choroby zakaźne, pasożyty 

itp.) mających wpływ na funkcjonowanie w Szkole poszczególnych uczniów lub większej liczby 
uczniów, np. całej klasy. 

p) uczestniczyć w zebraniach klasowych, oraz w spotkaniach indywidualnych, o które mogą prosić 
wychowawcy, dyrekcja szkoły, psycholog lub pedagog. 

q) terminowo, zgodnie z umową opłacać czesne i wnosić wszelkie dodatkowe opłaty obowiązkowe. 
 
 
VI. STRÓJ SZKOLNY 
 

1. Uczniów szkoły obowiązuje jednolity strój szkolny w czasie zajęć lekcyjnych na terenie Szkoły oraz 
podczas oficjalnych wyjść i uroczystości organizowanych przez szkołę lub takich, w których szkoła 
uczestniczy. 

2. Dyrekcja szkoły określa elementy stroju szkolnego i umożliwia Rodzicom ich kupno. 
3. Z obowiązku przyjścia w stroju szkolnym może w szczególnych sytuacjach zwolnić poszczególnych 

uczniów lub wszystkich uczniów w danej klasie wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. 
4. W szkole obowiązuje zakaz noszenia obuwia używanego na zewnątrz. 
5. Strój przeznaczony na lekcję wychowania fizycznego określany jest przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia i musi być odpowiednio często wymieniany na czysty. 
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6. Biżuteria dozwolona na terenie szkoły ograniczona jest do elementów dyskretnych i przylegających do 
ciała. 

7. Uczniów obowiązuje schludna i estetyczna fryzura, a dodatkowa garderoba do stroju szkolnego 
estetyczna i w stonowanych kolorach. 

 
 
 
 
VII. ZASADY PORZĄDKOWE 
 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły w stroju szkolnym czystym i schludnym a w dniach uroczystości i wyjść 
w stroju galowym. 

2. Uczniowie na terenie szkoły nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. W wyjątkowych sytuacjach 
uczeń może zadzwonić do rodziców za zgodą nauczyciela. W razie pilnej konieczności skontaktowania 
się z dzieckiem rodzice mogą dzwonić do sekretariatu szkoły i prosić o kontakt z dzieckiem. W 
przypadku, gdy uczeń nie zastosuje się do powyższego zakazu telefon zostanie odebrany i będzie do 
odbioru  w sekretariacie szkoły.  

3. Uczniowie nie przynoszą do szkoły innych urządzeń elektronicznych, chyba, że otrzymają na to zgodę 
wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

4. Nie zaleca się przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, których nie można właściwie 
zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą. 

5. Wszelkie nagrywanie, filmowanie i fotografowanie w Szkole jest możliwe za zgodą wychowawcy lub 
dyrektora szkoły. 

6. Drugie śniadanie ucznia powinno się składać z produktów zdrowych i wartościowych odżywczo, np. 
kanapek, owoców, warzyw i niegazowanych napojów, najlepiej wody. Zabronione jest przynoszenie do 
szkoły słodyczy, chipsów, słonych chrupków i krakersów chyba, że zgodę na to, w szczególnych 
sytuacjach (np. urodziny, imieniny itp.) wyrazi wychowawca lub dyrektor szkoły.  

7. Do szkoły nie wolno przynosić żadnych substancji odurzających, petard i środków pirotechnicznych, 
ostrych narzędzi, niebezpiecznych substancji chemicznych i wszelkich innych rzeczy zagrażających 
bezpieczeństwu uczniów.  

8. Zasady obowiązujące podczas wyjazdów są szczegółowo ustalane przed każdym wyjazdem i podawane 
do wiadomości uczniom w czasie spotkania z wychowawcą i rodzicom podczas przedwyjazdowego 
zebrania z rodzicami.  

 
 
 
VIII. ŚRODKI WYCHOWAWCZE STOSOWANE PRZEZ SZKOŁĘ  

 
W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły, a zwłaszcza w 
przypadkach stosowania przemocy, Szkoła podejmuje wobec Ucznia następujące środki wychowawcze: 

1. Rozmowa wychowawcza z nauczycielem lub wychowawcą klasy i odpowiednia uwaga odnotowana w 
dzienniku elektronicznym.  

2. Odsunięcie na czas wyznaczony przez nauczyciela lub wychowawcę od grupy 
3. Rozmowa wychowawcza z wychowawca kalsy i dyrektorem szkoły. 
4. Rozmowa wychowawcza z dyrektorem szkoły 
5. Przy kolejnym incydencie – wezwanie do szkoły rodziców, ucznia i rozmowa z nimi i/lub z uczniem w 

ich obecności. Konieczność podpisania przez ucznia kontraktu ze szkołą, w którym uczeń zobowiąże się 
do poprawienia i pracy nad swoim zachowaniem, postawą lub stosunkiem do obowiązków szkolnych 
pod rygorem zastosowania  kar regulaminowych wymienionych w rozdziale IX, pkt. 2e., 2.f. i 2.g. 
niniejszego regulaminu. Poinformowanie ucznia i jego rodziców, że kolejnym i ostatnim już krokiem, w 
razie braku poprawy zachowania, będzie wydalenie ucznia ze szkoły. Na tym etapie obniża się uczniowi 
ocenę z zachowania (traktując jako wyjściową – ocenę dobrą). 

6. Niezależnie od innych postanowień wezwanie rodziców do szkoły z prośbą o natychmiastowe 
odebranie dziecka ze szkoły zawsze w przypadku, gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu 
innych lub jego samego. 
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X. NAGRODY I KARY 
 

1. Za swoje osiągnięcia Uczeń może otrzymać nagrodę w postaci: 
a) Ustnej lub z wpisem do dziennika elektronicznego pochwały nauczyciela. 
b) Ustnej lub z wpisem do dziennika elektronicznego pochwały nauczyciela wobec klasy. 
c) Pochwały dyrektora wobec całej społeczności szkolnej. 
d) Listu pochwalnego podpisanego przez dyrektora i wychowawcę. 
e) Wyróżnienia, dyplomu za szczególne osiągnięcia w zakresie jednej z dziedzin.  

 
2. Za niewłaściwe zachowanie i postawę, w szczególności za naruszenie postanowień Statutu i 

Regulaminu Szkoły uczeń może zostać ukarany poprzez: 
a) Upomnienie nauczyciela ustne lub z wpisem do dziennika elektronicznego.  
b) Upomnienie dyrektora ustne lub pisemne, ewentualnie w obecności rodziców. 
c) Obniżenie oceny z zachowania. 
d) Podpisanie przez ucznia i jego rodziców kontraktu ze szkołą, w którym uczeń zobowiąże się do pracy 

nad sobą i poprawy swojego zachowania w wyznaczonym okresie próbnym.  
e) Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. w zawodach sportowych, konkursach 

międzyszkolnych). 
f) Zakaz brania udziału w zajęciach nieobowiązkowych w szkole. 
g) Skreślenie z listy uczniów.  

 


