
POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RIDGEWOOD 
 

REGULAMIN UCZNIA w Polskiej Szkole 

 

 
 OBOWIĄZKI UCZNIA I REGUŁY ZACHOWANIA:  

 
- w polskiej szkole rozmawiamy w języku polskim  

- okazujemy szacunek oraz słuchamy poleceń dyrektora, nauczycieli, księży, rodziców dyżurujących  

- zachowujemy się kulturalnie, przyjaźnie i koleżeńsko w stosunku do innych uczniów w szkole  

- wszelkie spory i problemy rozwiązujemy poprzez rozmowę, ewentualnie z pomocą nauczyciela lub dyrektora.  

- punktualnie przychodzimy na zajęcia  

- przed lekcjami czekamy przed klasą na swego wychowawcę i razem z nim wchodzimy do klasy na lekcje  

- odrabiamy prace domowe oraz przychodzimy przygotowani do zajęć  

- przynosimy na lekcje zeszyty i książki oraz przybory wymagane przez nauczyciela  

- podczas lekcji i przerwy wychodzimy tylko za zgodą nauczyciela, a po wyjściu z ubikacji wracamy prosto do klasy  

- w klasie zajmujemy stałe miejsce w ławce - ponieważ ponosimy odpowiedzialność za to miejsce  

- dbamy o sprzęty w klasie będące własnością szkoły katolickiej – za wszelkie szkody poniesiemy odpowiedzialność  

(nie otwieramy szaf, szafek, ławek (blatów), szuflad w meblach, nie dotykamy i nie wyciągamy rzeczy z ławek, nie 

używamy lub pożyczamy żadnej rzeczy)  

- zachowujemy ciszę w szkole: w klasach lekcyjnych, podczas lunchu, na korytarzu, w czasie wejścia i wyjścia ze szkoły  

- nie przebywamy bez pozwolenia poza pomieszczeniem klasowych (korytarz, schody)  

- nie biegamy w budynku i przed szkołą  

- podczas spotkań w audytorium lub kafeterii przebywamy całą grupą-klasą w jednym wyznaczonym przez wychowawcę 

lub dyrektora miejscu, zachowujemy się kulturalnie; do audytorium i kafeterii wchodzimy parami całą klasą, i w taki sam 

sposób z niej wychodzimy, nie wychodzimy bez pozwolenia wychowawcy  

- po zakończonych lekcjach, wychodzimy z budynku szkolnego tylko pod opieką dorosłych  

- nieobecności usprawiedliwiamy pisemną informacją napisaną przez rodziców, w kolejną obecną sobotę  

- w szkole nie nosimy: wyzywających ubrań, przyniżonych poniżej pasa spodni, koszulek z wulgaryzmami, butów na 

rolkach, klapek, wysokich obcasów, łatwo ślizgającego się obuwia, wyzywającego makijażu (dziewczyny); -nosimy 

obuwie na niskim obcasie, podgumowanej podeszwie  

- nie przynosimy do szkoły wszelkich rzeczy niezwiązanych z nauką w szkole: zabawek, gier elektronicznych, czasopism, 

kart). Nauczyciel ma prawo do konfiskaty tych rzeczy i przekazania ich po zajęciach do rąk rodziców (a nie ucznia);  

-w szkole nie używamy telefonów komórkowych – po przyjściu do szkoły, telefon musi być wyłączony i na czas lekcji 

oddany do rąk nauczyciela  

-nie żujemy gumy w budynku szkolnym;  

 
NAGRODY 

-pochwała nauczyciela wobec klasy i do rodziców 

-dodatkowa celująca ocena; lub drobna nagroda od nauczyciela 

-dyplom 

-nagroda oraz wyróżnienie ucznia wobec całej społeczności szkolnej i rodziców; 

-nagrody honorowe; 
 

 KARY   

-upomnienie wobec klasy od nauczyciela i dyrektora – rozmowa z rodzicami 

-odebranie przywilejów 

-wezwanie rodziców do szkoły, obniżenie oceny ze sprawowania 

-pisemna nagana do rodziców, (którą rodzic zobowiązany jest podpisać); 

-usunięcie ze szkoły na okres dwóch kolejnych sobót szkolnych. Rodzice otrzymają pisemne powiadomienie i są 

zobowiązani do skontaktowania się z dyrektorem 

- całkowite usunięcie ze szkoły / -grzywna pieniężna – przy stratach. 
  

ZAPOZNAŁEM SIĘ I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. 

JADWIGI KRÓLOWEJ.  

 

Podpis UCZNIA: ____________________________________  

 

Podpis RODZICA: ___________________________________                                        Data: ______________________ 


