PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Rodzice mają prawo do zapoznania się z Regulaminem Szkoły i innymi regulaminami (dostęp za pośrednictwem strony
internetowej lub biura szkoły).

2. Rodzice mają prawo do rzetelnych informacji na temat postępów w nauce i zachowania swych dzieci udzielonych przez
nauczyciela (na temat organizacji szkoły informacji udziela tylko dyrekcja).

3. Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi życia szkoły podawanymi przez dzieci.
4. Rodzice są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa we wszystkich aspektach działalności szkoły, jako instytucji katolickiej:
wychowanie dzieci w duchu rzymsko-katolickim, troska o tworzenie w szkole atmosfery w duchu chrześcijańskim,
zaangażowanie w życie religijne szkoły, udział w uroczystościach szkolnych, troska o dobre imię szkoły.
5. Rodzice mają obowiązek umożliwiania dziecku udziału w comiesięcznych Mszach św. szkolnych oraz przystąpienia do
sakramentu spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca.
6. Rozmowy z nauczycielami dotyczące uczniów nie mogą być przeprowadzane w obecności dzieci lub innych osób obcych. W
każdej sytuacji obowiązują zasady kultury osobistej.
7. Rodzice mają obowiązek zakupić dla swojego dziecka komplet podręczników, atlasów, ćwiczeń i przyborów wskazanych przez
szkołę; interesować się pracą domową swego dziecka i zapewnić mu właściwe warunki w mieszkaniu do swobodnego
wykonywania tej pracy; przeglądać zeszyty swych dzieci i zachęcać do staranności w ich prowadzeniu. Rodzice mają
obowiązek pomagać dzieciom w odrabianiu pracy domowej w razie takiej potrzeby.
8. Rodzic nie może przeszkadzać w zajęciach szkolnych np. przez wywoływanie dziecka z klasy przed zakończeniem lekcji. Aby
odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć należy przyjść do biura szkolnego, okazać dokument tożsamości i podpisać
potwierdzenie wcześniejszego odbioru dziecka.
9. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia. W przypadku zwolnienia ucznia, nawet z części
zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności.
10. Rodzice mają obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych sytuacjach wychowawczych.
11. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.
12. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój (koszulki szkolne) i wygląd dziecka, zgodnie z ustaleniami w Regulaminie
Ucznia.
13. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane przez dzieci w szkole.
14. Rodzice mają obowiązek informować wychowawcę o stanie zdrowia ich dziecka.
15. Rodzice mają obowiązek przybyć po chorego ucznia.
16. Rodzice mają obowiązek wspomagania nauczycieli w organizowaniu wydarzeń szkolnych dla dzieci.
17. Rodzice mają obowiązek raz w roku stawić się na szkolny dyżur (o terminie dyżuru każdy zostanie poinformowany z
wyprzedzeniem); lub w alternatywny sposób nadrobić taki dyżur.
18. Rodzice mają obowiązek corocznego ponawiania rejestracji swoich dzieci w podanym przez dyrektora terminie. Przy pierwszej
rejestracji wymagany jest akt chrztu św. Opóźniona rejestracja może skutkować brakiem miejsca w szkole w kolejnym roku
szkolnym.
19. W uzasadnionych wypadkach, rodzice mogą zgłosić potrzebę rozłożenia opłaty za szkołę na raty.
• Prośby takie należy zgłosić nie później niż 31 października.
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• Rodzice mają obowiązek uiścić opłatę za szkołę w ustalonym terminie oraz pokryć wszelkie dodatkowe opłaty związane z
przekroczeniem terminu płatności, według następujących zasad:
Termin uregulowania opłaty mija 31 października;
Po 31 października nalicza się karę w wysokości $25 za każdy miesiąc opóźnienia.
• Rodzice mają prawo do rezygnacji ze szkoły i do otrzymania zwrotu zapłaty według następujących zasad:
Jeśli rezygnacja nastąpi przed 31 października, zwrotowi podlega 75% wpłaconej kwoty;
Jeśli rezygnacja nastąpi po 31 października, opłata nie podlega zwrotowi.
Rodzice i opiekunowie powinni używać j. polskiego w codziennych rozmowach z dziećmi. Tylko wtedy, gdy dziecko ma
ciągły kontakt z językiem, może się nauczyć sprawnie posługiwać tym, czego uczy się na lekcjach w szkole.
Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania lub likwidacji danej klasy w przypadku gdy liczba zarejestrowanych uczniów
jest mniejsza niż 7 osób.

REGULAMIN UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
1. Posługiwania się językiem polskim podczas pobytu w szkole;
2. Posiadania podręczników szkolnych i pomocy naukowych zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną;
3. Przyswajania zagadnień poruszanych na lekcji, oraz samodzielnego, starannego i dokładnego wykonywania prac domowych.
Zaległości spowodowane nieobecnością w szkole muszą być nadrobione we własnym zakresie po konsultacji z nauczycielem
lub katechetą;
4. Kulturalnego zachowywania się w szkole i poza nią, dbania o kulturę słowa, oraz używania zwrotów: „Szczęść Boże,“ „dzień
dobry,“ „proszę,“ „przepraszam" i „dziękuję;”
5. Regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w uroczystościach szkolnych, w szkolnych Mszach św., oraz w
rekolekcjach i innych praktykach religijnych;
6. Okazywania szacunku nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, oraz swoim kolegom;
7. Ścisłego podporządkowania się poleceniom sióstr, nauczycieli, oraz dyżurujących rodziców;
8. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, oraz wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów (palenia
papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków);
9. Dbania o estetykę ubioru i fryzury;
10. Poszanowania sprzętu i wyposażenia szkoły, oraz dbania o czystość i porządek w klasie, na korytarzu i w łazienkach;
11. Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz na Msze św. szkolne obowiązuje strój w kolorach biało-czarnych lub białogranatowych.

Uczniowi zabrania się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Żucia gumy, spożywania posiłków lub napojów w czasie zajęć lekcyjnych;
Przywłaszczania sobie przyborów szkolnych i innych przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły;
Przebywania bez uzasadnienia w sekretariacie szkoły lub pokoju nauczycielskim;
Samowolnego opuszczania klasy lub budynku szkolnego podczas trwania zajęć;
Zapraszania obcych osób do szkoły;
Przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych;
Przynoszenia na zajęcia i używania telefonów komórkowych. Szkoła rezerwuje sobie prawo do konfiskaty telefonu
komórkowego użytego w czasie zajęć. W takiej sytuacji urządzenie będzie do odebrania u dyrektora szkoły, a wydane będzie
tylko rodzicowi lub opiekunowi;
8. CHŁOPCY: zabrania się farbowania i noszenia długich, rozpuszczonych włosów i noszenia kolczyków;
9. DZIEWCZĘTA: zabrania się noszenia mini spódniczek, spodenek, koszulek na ramiączkach, i ubiorów obnażających ramiona
i brzuch. Zabrania się przychodzenia do szkoły w butach na obcasach.

NAGRODY
Za właściwą postawę, wzorowe zachowanie, postępy w nauce i aktywny udział w uroczystościach szkolnych, uczeń może
otrzymać:

•
•
•
•
•

Pochwałę wychowawcy w obecności klasy;
Pochwałę dyrektora na specjalnym spotkaniu szkolnym;
Dyplom;
List pochwalny przez wystosowany przez dyrekcję szkoły do rodziców lub opiekunów;
Nagrodę rzeczową ustaloną przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców.

KARY
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Ucznia oraz niewłaściwą postawę wobec obowiązków szkolnych uczeń podlega następującemu
postępowaniu dyscyplinarnemu:

•
•
•
•
•

Upomnienie przez wychowawcę;
Poinformowanie rodziców lub opiekunów przez wychowawcę;
Upomnienie i rozmowa z dyrektorem szkoły;
Konfrontacja ucznia z dyrektorem szkoły, wychowawcą i rodzicem;
Skreślenie z listy uczniów szkoły.
Dyrektor szkoły może skreślić z listy uczniów również w przypadku:

•
•
•

Nagminnego opuszczania zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
Fałszowania dokumentów,
Nieklasyfikowania z jednego lub więcej przedmiotów z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (1/3 wszystkich
lekcji) z przyczyn nieusprawiedliwionych,

Rażącego naruszenia zasad kultury współżycia, a zwłaszcza przejawów brutalności i
agresji wobec innych uczniów czy pracowników szkoły.
Prawa ucznia
•
•

Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej.
Uczeń ma prawo do zgłaszania wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy.

