
R E G U L A M I N    S Z K O Ł Y 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Mikołaja 

Kopernika w Houston. 

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

II. ORGANIZACJA SZKOŁY 

1. Nabór do szkoły. 

 Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej im. Mikołaja Kopernika w Houston jest 

dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia w zakresie pełnej edukacji szkolnej. 

 Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesna akceptacją obowiązującego w 

niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem  się i przestrzeganiem 

Regulaminu szkoły. 

2. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych. 

 Zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwsza sobotę września i kończą w ostatnią sobotę 

maja. Zajęcia rozpoczynają się o 10:00 i kończą o 14:00. 

3. Uczniowie 

 Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej im. Mikołaja Kopernika w Houston mają prawo być 

wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku 

polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku od 3 do 

14 lat. 

 Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności 

osobistej. 

 Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu szkoły. 

 Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem. 

 Uczniowie zobowiązują się do utrzymania czystości w szkole, poszanowania budynku 

szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły. 

 Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie. 

 Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się 

do zajęć. 

 Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz organizowanych 

uroczystościach szkolnych. 

 Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji. 

 Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela. 



 Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem nauczycieli dyżurujących i winni 

podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem. 

 Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach zajęć 

lekcyjnych, a więc pomiędzy 10:00 a 14:00. 

 Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak 

telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich 

uszkodzenia lub zaginięcia. 

 Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt. 

 W przypadku łamania regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku 

ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź 

kierownik szkoły ma prawo wysłać list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń 

może zostać wydalony ze szkoły. 

4. Nauczyciele 

    Nauczyciele zobowiązani są do: 

 Przestrzegania zasad funkcjonowania szkoły zawartych w dokumentach szkoły: Statucie 

Szkoły, Regulaminie Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Regulaminie 

Uczniowskim. 

 Stałego doskonalenia swojego warsztatu i dbania o rozwój osobisty. 

 Wykonywania poleceń wydawanych przez Kierownictwo i Dyrekcję szkoły i 

respektowania wspólnych ustaleń podejmowanych przez Radę Pedagogiczną. 

 Uczestniczenia w pracach  zespołu nauczycielsko – wychowawczego, którego celem jest 

wspieranie się, wymiana informacji i wzajemna pomoc. 

 Podmiotowego traktowania uczniów, dbania o zrównoważony rozwój intelektualny, 

fizyczny i moralny każdego dziecka niezależnie od jego możliwości edukacyjnych. 

 Rozwijanie w dzieciach umiejętności uczenia się, rozbudzanie motywacji do nauki i 

chęci poznawania świata. 

 Rzetelnego przygotowania i poprowadzenia lekcji w oparciu o przyjęty program 

nauczania. 

 Systematycznego i sprawiedliwego oceniania pracy uczniów zgodnie z kryteriami 

podanymi na początku roku szkolnego. 

 Informowania rodziców o postępach w nauce, ocenach, zachowaniu dziecka w szkole i 

warunkach poprawy oceny z zachowania i z przedmiotu. 

 Punktualnego rozpoczynania zajęć i odbywania dyżurów zgodnie z przyjętym planem. 



 Zachowywania tajemnicy zawodowej a w szczególności pracy Rady Pedagogicznej, 

informacji o stanie zdrowia, rozwoju i sytuacji rodzinnej swoich uczniów. 

 Systematycznego wypełniania dokumentacji szkolnej. 

 Dbania o dobre imię szkoły  i respektowania jej tradycji. 

 Aktywnego udziału w życiu szkoły poza zajeciami lekcyjnymi zgdonie ze wskazaniami 

Kierownictwa i Dyrekcji szkoły. 

4. Rodzice 

    Rodzice zobowiązani są do: 

 systematycznego sprawdzania postępów dziecka w  nauce. 

 pomagania w odrabianiu zadań domowych. 

 uczestniczenia w zebraniach szkolnych. 

 dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie. 

 punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po 

zajęciach. 

 pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka. 

 powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania 

dziecka ze szkoły. 

 regularnego posyłania dzieci na zajęcia. 

 pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole. 

 pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, pikników i zajęć pozaszkolnych. 

   Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez         

 ucznia w szkole. 

    

 


