
Załącznik nr 1 

do umowy o naukę szkolną

REGULAMIN 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŹRÓDŁA” W 
SKIERNIEWICACH

(wersja przyjęta w dniu 2 września 2013 r.)

ZAPISY
1.1  Zapis  do  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  „ŹRÓDŁA” w  Skierniewicach  (zwanej 
dalej: Szkołą „ŹRÓDŁA”) jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego w niej programu 
wychowawczego.
1.2 Zapis na pierwszy rok nauki jest poprzedzony rozmową Rodziców z osobą delegowaną 
przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA”.
1.3. Decyzję o przyjęciu podejmuje Organ Prowadzący Szkołę „ŹRÓDŁA”, uwzględniając 
Statut  Szkoły  „ŹRÓDŁA”,  obowiązujące  przepisy  prawne,  motywację  rodziców  oraz 
kolejność zapisów.
1.4. Liczba dzieci w klasie nie będzie większa niż 18 uczniów.

 
KALENDARZ I ROZKŁAD ZAJĘĆ

2.1. Szkoła „ŹRÓDŁA” kieruje się w organizacji roku szkolnego kalendarzem ogłoszonym 
przez Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz Kuratora Oświaty w Łodzi.
2.2.  Rok szkolny podzielony jest  na  trzy  części  zwane trymestrami.  Każdy z trymestrów 
kończy  się  podsumowaniem  osiągnięć  dziecka,  zaś  trzeci  również  promocją  do  klasy 
następnej.
2.3.  Szkoła  „ŹRÓDŁA”  prowadzi  zajęcia  dydaktyczne  od  poniedziałku  do  piątku  w 
godzinach 8.00 – 13.00. Świetlica jest czynna w godzinach 7.30 – 8.00 i 13.00 - 17.00. 
2.4.  Jednostki  dydaktyczne  ujęte  są  w  dwóch  blokach,  z  których  jeden  stanowi  zajęcia 
dodatkowe.
2.5.  Rozkład  lekcji  znajduje  się  na  tablicy  informacyjnej.  O  zaistniałych  zmianach  w 
rozkładzie  zajęć  Wychowawca  podaje  informację  Uczniom.  Umieszcza  się  ją  również  na 
tablicy informacyjnej.
2.6. Punkty 2.2. – 2.5. nie dotyczą klasy startowej lub dotyczą z modyfikacjami. W klasie 
startowej rok szkolny podzielony jest na trzy części zwane trymestrami. Każdy z trymestrów 
kończy  się  podsumowaniem  osiągnięć  dziecka.  Zajęcia  programowe  i  obowiązkowe 
pozaprogramowe  realizowane  są  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach:  8.00  –  13.00. 
Świetlica jest czynna w godzinach 7.30 – 8.00 i 13.00 - 17.00. 

 
NIEOBECNOŚCI I USPRAWIEDLIWIENIA

3.1 Nieobecności powinny być odpowiednio umotywowane i podpisane przez Rodziców lub 
Opiekunów  w  codzienniku  Ucznia  lub  potwierdzone  zaświadczeniem  lekarskim  oraz 
zweryfikowane  i  podpisane  przez  Nauczyciela  obecnego  w  klasie.
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3.2.  Tylko  ważne powody mogą  być  przyczyną  spóźnienia  i  wcześniejszego  opuszczenia 
lekcji lub zajęć. Takie prośby powinny być zapisane w codzienniku Ucznia i potwierdzone 
przez Nauczyciela obecnego w klasie.
3.3. Niedyspozycja na zajęciach sportowych powinna być usprawiedliwiona przez Rodziców 
lub Opiekunów; dla okresu dłuższego konieczne jest zaświadczenie lekarskie. Nie dotyczy to 
klasy startowej.
3.4.  Rodzic  lub  Opiekun  ma  obowiązek  poinformować  Szkołę  „ŹRÓDŁA” o  przyczynie 
nieobecności Ucznia trwającej dłużej niż trzy dni.
3.5. Rodzic lub Opiekun ma obowiązek poinformować niezwłocznie Szkołę „ŹRÓDŁA” w 
przypadku wystąpienia u Ucznia choroby zakaźnej.

 
UCZNIOWIE

4.1.  Wszystkich  obowiązuje  kultura  osobista  i  szacunek  we  wzajemnych  relacjach.
4.2.  W  czasie  trwania  przerw  Uczniowie  są  zobowiązani  do  przebywania  w  miejscach 
wskazanych, z których nie mogą się oddalić bez pozwolenia Nauczyciela.
4.3. Każdy Uczeń powinien nosić w czasie pobytu w Szkole „ŹRÓDŁA” obowiązujący strój 
(mundurek). Ubiór powinien być oznaczony imieniem i nazwiskiem właściciela.
4.4. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.
4.5. Uczeń powinien szanować pomieszczenia i wyposażenie Szkoły „ŹRÓDŁA”. Rodzice 
lub  Opiekunowie  ponoszą  odpowiedzialność  materialną  za  spowodowane  przez  Ucznia 
zniszczenia. Pomieszczenia mają wartość wychowawczą, powinny być zatem utrzymywane w 
czystości i porządku.
4.6. Uczniowie nie przynoszą do Szkoły „ŹRÓDŁA” przedmiotów wartościowych i większej 
sumy pieniędzy. Dyrekcja i nauczyciele Szkoły „ŹRÓDŁA” nie ponoszą odpowiedzialności 
za mienie pozostawione na terenie Szkoły „ŹRÓDŁA”.
4.7. Uczeń ma prawo znać, z wyprzedzeniem, termin pisemnego sprawdzianu wiadomości 
(nie dotyczy kartkówek). Nie dotyczy to klasy startowej.
4.7.  Używanie telefonów komórkowych na terenie  Szkoły „ŹRÓDŁA” jest  niedozwolone. 
Dzieci posiadające telefony składają je w depozycie u Wychowawcy na początku dnia, mogą 
je odebrać przy wyjściu ze Szkoły „ŹRÓDŁA”.  
4.8  Uczniowie  w razie  potrzeby kontaktu  z  Rodzicami  lub Opiekunami  informują  o tym 
Wychowawcę, który w uzasadnionych przypadkach umożliwia im rozmowę telefoniczną. 

RODZICE LUB OPIEKUNOWIE
5.1. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wybierając 
Szkołę  „ŹRÓDŁA”,  akceptują  program  wychowawczy  w niej  obowiązujący  i  są  gotowi 
współpracować w jego stopniowej realizacji.
 5.2. Wybór Szkoły „ŹRÓDŁA” zakłada wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i 
akceptację nauki religii.
5.3.  Relacje  między  Szkołą  „ŹRÓDŁA”  a  rodzinami  Uczniów  są  oparte  na  lojalności, 
zaufaniu, wzajemnym szacunku i współpracy.
5.4.  Rodzice  lub  Opiekunowie  są  proszeni  o  zapoznawanie  się  z  informacjami 
przekazywanymi  przez  Szkołę  „ŹRÓDŁA”  (informacje  mailowe,  tablica  informacyjna, 
codziennik Ucznia).
5.5. Obydwoje Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do spotkań z osobistym opiekunem 
Ucznia, przynajmniej trzy razy w roku szkolnym.
5.6. Rodzice lub Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie Uczniów do Szkoły 
„ŹRÓDŁA”.  
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5.7. Rodzice lub Opiekunowie, którzy podejmą decyzję przeniesienia dziecka do innej szkoły 
od nowego roku szkolnego są proszeni o poinformowanie o tym Dyrektora w terminie do dnia 
31 maja.
 

NAUCZYCIELE
6.1.  W  pierwszym  miesiącu  nauki  Wychowawca  zapoznaje  wszystkich  Uczniów  i  ich 
Rodziców lub Opiekunów ze Statutem Szkoły „ŹRÓDŁA”.
6.2. Nad bezpieczeństwem Uczniów 10 minut przed pierwszą lekcją, w czasie przerw i 10 
minut po ostatniej  lekcji czuwa Wychowawca klasy lub Nauczyciel  dyżurny.  Tygodniowy 
plan dyżurów zatwierdza Dyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych. Nie dotyczy to klasy 
startowej.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
7.1. W dni uroczystości szkolnych zmieniony program dnia może uwzględniać udział całej 
społeczności szkolnej we Mszy świętej.
7.2. W dniu uroczystości obowiązuje strój galowy.

ZAKAZY
8. W budynku Szkoły „ŹRÓDŁA” jest zabronione:
a. wprowadzanie osób obcych;
b. sprowadzanie i rozprowadzanie książek, czasopism i innych nośników zawierających treści 
sprzeczne z programem wychowawczym Szkoły „ŹRÓDŁA”;
c. spożywanie w czasie lekcji napojów i posiłków;
d. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających;
e. zbieranie pieniędzy, zbieranie podpisów, sprzedawanie biletów na imprezy, loterie lub inne, 
agitacje i promocje - bez specjalnego pozwolenia Dyrektora Szkoły.
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