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Regulamin 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja 

Warszawa, ul. Mehoffera 90 

 

 

Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Inspiracja. 

 

 

Szczegółowe zasady organizacji pracy 

1. Szkoła pracuje w godzinach 7:30 – 18:00, od poniedziałku do piątku. 

2. Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach ustalonych przez Dyrektora. 

3. W szkole zatrudniony jest psycholog i logopeda, dostępny dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców w godzinach ustalonych przez Dyrektora. 

4. Szkoła posiada stołówkę, w której odpłatnie wydawane są obiady. 

5. W skład zajęć dydaktycznych wchodzą: 

- zajęcia edukacyjne, 

- fakultety, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia z dzieckiem 

zdolnym; 

- zajęcia w świetlicy. 

6. Zajęcia dodatkowe dopasowywane są do zapotrzebowania uczniów. Oferta 

takich zajęć oraz sposób płatności za nie przedstawiane są na początku roku 

szkolnego na stronie internetowej szkoły. 

7. Imprezy organizowane przez szkołę: 

       - klasowe wyjścia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, 

      - imprezy szkolne zgodnie z kalendarzem imprez, aktualizowanym w każdym 

roku szkolnym. 
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Świetlica szkolna 

1. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych zapewniona jest opieka pedagogiczna w 

świetlicy do godziny 18:00. W tym czasie odbywają się zajęcia dodatkowe. 

 

Zasady uczestnictwa i płatności za zajęcia pozalekcyjne 

1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być dodatkowo płatne na zasadach ustalonych 

przez Dyrekcję przed ich rozpoczęciem. 

2. Rodzice zobowiązani są pisemnie zadeklarować udział swojego dziecka w 

wybranych zajęciach. W przypadku, gdy zajęcia są dodatkowo płatne rodzice 

zobowiązują się do pokrycia opłat za zajęcia. 

3. Deklaracja udziału w zajęciach obowiązuje przez cały rok  szkolny. Możliwa 

jest rezygnacja ucznia z zajęć  na pisemny wniosek rodziców. 

4. Na wniosek wychowawcy, psychologa szkolnego  uczeń może zostać 

zakwalifikowany do udziału w następujących zajęciach: reedukacja, zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia dla dzieci uzdolnionych. 

5. Uczniowie korzystający z dodatkowej oferty szkoły : wycieczki, konkursy, 

zawody, dyskoteki i inne, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu na 

zasadach ustalonych przez organizatora. 

Zasady kulturalnego zachowania i porządku szkolnego 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia zgodnie z planem lekcji. 

2. W czasie przerw dzieci są pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur. 

3. Na terenie szkoły obowiązują zasady kulturalnego zachowania, okazywania 

szacunku dla samego siebie i innych. 

4. W szkole obowiązuje strój uczniowski, schludny wygląd, estetyczna fryzura, 

czysta odzież i obuwie. 

5. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny. 

6. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy, zgodnie z 

wymaganiami nauczyciela prowadzącego. 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

a) Wyróżnień i nagród przyznawanych przez dyrektora lub nauczycieli. 
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b) Korzystania z pomocy szkoły w zdobywaniu i rozszerzaniu wiedzy oraz 

zainteresowań. 

c) Pomocy ze strony szkoły w przypadku trudności w nauce. 

d) Korzystania z dodatkowych zajęć proponowanych przez szkołę. 

e) Sprawiedliwej i jawnej oceny z zachowania oraz oceny postępów w nauce. 

f) Ochrony praw osobistych. 

g) Wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

2. Uczeń ma następujące obowiązki: 

a) Udziału we wszystkich obowiązkowych zajęciach szkolnych. 

b) Punktualnego przychodzenia na lekcje. 

c) Aktywnego udziału w lekcjach. 

d) Dbania o sprzęt szkolny. 

e) Wypełniania poleceń nauczycieli, wychowawcy, dyrekcji i innych 

pracowników szkoły. 

f) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje, kolegów i koleżanek. 

 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

1. Nauczyciel ma w szczególności prawo do: 

a) Awansu zawodowego i oceny pracy. 

b) Wyróżnień i nagród przyznawanych przez Dyrektora szkoły. 

c) Zasięgania porady u Dyrekcji w sprawach dydaktyczno – wychowawczych. 

d) Korzystania z zastępstw koleżeńskich, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Dyrektorem. 

2. Obowiązki nauczyciela 

a) Poszerzanie kwalifikacji zawodowych, samokształcenie, samodoskonalenie 

zawodowe. 

b) Przedstawienie rodzicom i uczniom wymagań edukacyjnych. 

c) Rzetelna ocena zachowania i postępów w nauce ucznia zgodna z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

d) Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć dydaktycznych. 

e) Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji. 

f) Pełnienie wyznaczonych przez Dyrektora dyżurów. 

g) Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej. 
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h) Przebywanie na terenie szkoły w czasie ogólnoszkolnych spotkań i konsultacji 

z rodzicami. 

i) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów. 

 

 

Prawa i obowiązki Rodziców 

1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 

a) Zapewnienia przez szkołę wysokiego poziomu edukacji, umożliwiającego na 

rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów. 

b) Uzyskania szczegółowej informacji na temat postępów w nauce i zachowania 

ucznia. 

c) Organizacji i udziału w spotkaniach organizowanych dla dzieci i dorosłych. 

2. Obowiązki Rodziców: 

a) Zapewnienie systematycznej i punktualnej obecności ucznia w szkole. 

b) Wyposażenie ucznia w pomoce szkolne (podręczniki, zeszyty). 

c) Zapewnienie odpowiedniego stroju. 

d) Systematyczne interesowanie się zachowaniem i postępami ucznia w nauce. 

e) Udział w zebraniach klasowych, dniach otwartych oraz imprezach i 

uroczystościach szkolnych. 

f) Ścisła współpraca ze szkołą, w szczególności z Dyrekcją, wychowawcą, 

nauczycielami w przypadku problemów ucznia z nauką lub zachowaniem. 

g) Szanowanie pracy nauczyciela, wychowawcy. 

h) Zapoznanie się z treścią dokumentów szkolnych. 

 

Nagrody i kary stosowane w stosunku do uczniów 

1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody za: 

a) Rzetelną naukę. 

b) Zachowanie stanowiące godny wzór do naśladowania. 

c) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

d) Wzorową frekwencje. 

e) Przestrzeganie zasady fair – play. 

2. Nagrody przyznają: 

a) Dyrektor . 

b) Wychowawca klasy. 
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3. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub dla większej grupy 

uczniów. 

 

4. Uczniowie mogą być ukarani: 

 

a) Upomnieniem nauczyciela w indywidualnej rozmowie. 

b) Upomnieniem wychowawcy klasy w formie pisemnej. 

c) Naganą wychowawcy w formie pisemnej. 

d) Upomnieniem ustnym Dyrektora Szkoły. 

e) Naganą Dyrektora Szkoły z wpisem do arkusza ocen. 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów i zwolnienia z lekcji 

1. Rodzice są zobowiązani do usprawiedliwienia nieobecności dziecka na 

zajęciach dydaktycznych w terminie tygodnia od zakończenia nieobecności. 

2. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Dopuszcza się do 

usprawiedliwienia nieobecności ustnie lub telefonicznie, w przypadku, gdy 

rodzic usprawiedliwiający dziecko jest znany wychowawcy lub Dyrekcji szkoły. 

3. Rodzice zobowiązani do poinformowania wychowawcy o przewidywanej 

dłuższej nieobecności ucznia i jej przyczynach. 

4. zwolnienie ucznia z lekcji nastąpi na pisemny wniosek rodzica, a w 

szczególnych przypadkach drogą telefoniczną. 

5. Dyrekcja zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zwolnienie z zajęć. Dopuszcza się 

pisemne zwolnienie przez rodziców z zajęć wychowania fizycznego na okres nie 

dłuższy niż tydzień. 

 

 

 


