REGULAMIN
PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
im. bł. Matki Marceliny Darowskiej
„Żyjcie w zgodzie i jedności najdoskonalszej – to
prośbą najgorętszą do was.”
(bł. M. Marcelina)
Wszyscy stanowimy jedną rodzinę i pomagamy sobie wzajemnie.
PRAWA
Wszyscy członkowie szkolnej społeczności są jednakowo ważni
i mają prawa do:
1. Poszanowania godności osobistej bez względu na osiągane w nauce
wyniki.
2. Samodzielności i realizowania własnych pomysłów (o ile nie są one
sprzeczne ze statutem szkoły).
3. Sprawiedliwego traktowania.
4. Twórczej aktywności.
5. Kończenia lekcji o czasie.
6. Spokojnego przebiegu lekcji, niezakłócanej przez inne dzieci.
7. Równego dostępu do pomocy i sprzętu szkolnego.
8. Wyrażania własnych poglądów.

OBOWIĄZKI
Każdy członek szkolnej społeczności powinien:
1. Być prawdomówny, szczery i sprawiedliwy.
2. Słuchać poleceń nauczyciela i opiekuna, i wywiązywać się
z obowiązków szkolnych.
3. Szanować cudzą własność i sprzęt szkolny.
4. Dbać o porządek i czystość w szkole.
5. Dbać o higienę i własne zdrowie.
6. Zachować ciszę przed drzwiami klasy, w której odbywa się lekcja. Nie
zakłócać spokojnego przebiegu lekcji.
7. Cierpliwie wysłuchać tego, co ma do powiedzenia inny.
8. W czasie trwania zajęć nie opuszczać szkoły bez pozwolenia
nauczyciela.

PONADTO W NASZEJ SZKOLE:
1.
2.
3.
4.

Modlimy się wspólnie.
Pomagamy sobie wzajemnie.
Starsi opiekują się młodszymi.
Nie bijemy nikogo i nie używamy wulgarnych wyrazów.

Patronka naszej szkoły, bł. M. Marcelina Darowska, zostawiła nam swoje
wskazówki, których chcemy słuchać i wprowadzać w życie:

➢ Pan Bóg zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu
i postępowaniu.
➢ Jestem Polakiem, a więc uczę się i pracuję nad sobą,
aby w przyszłości służyć Ojczyźnie.
➢ Jestem dzieckiem Bożym i mojej Ojczyzny, dlatego
będę wiernie wykonywał swoje obowiązki ucznia.
➢ Żeby być dobrym uczniem nie będę bezmyślnie uczył
się i postępował, lecz do wszystkiego w życiu będę
przykładał się nie tylko sercem, ale i rozumem – myślą.
KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU:
1.
2.
3.
4.
5.

Odsunięcie od szczególnie atrakcyjnych zajęć i zabaw.
Upomnienie przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.
List do rodziców.
Pisemne upomnienie przez Radę Pedagogiczną ogłoszone publicznie.
W wypadku, gdy powyższe działania okażą się nieskuteczne, decyzję o
skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektorka Szkoły po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej.

„Dzieci, które były, są i będą w zakładach Zgromadzenia
naszego z serca błogosławię”.

(bł. M. Marcelina Darowska)

