
Regulamin szkolny NSP „Klucz” w Kętrzynie 

I. Zasady ogólne: 

1. Wszyscy przebywający na terenie szkoły winni dbać o bezpieczeństwo własne 

i innych osób, a dostrzeżone sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu niezwłocznie 

zgłosić sekretarzowi szkoły, dyrektorowi lub nauczycielowi. 

2. Na trenie szkoły obowiązuje zachowanie dyscypliny, porządku i czystości, 

podporządkowanie się zarządzeniom dyrekcji, rady pedagogicznej oraz 

samorządu uczniowskiego / radzie klasowej. 

3. Nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. 

4. W szkole nie używa się dzwonków sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie 

lekcji, obowiązuje jednak punktualne rozpoczynanie i kończenie  zajęć wg 

planu. 

5. Uczniowie klas I-III podporządkowują się poleceniom nauczycieli co do 

sposobu spędzania przerwy, nie przemieszczają się w budynku szkoły bez 

opieki nauczyciela. 

6. Uczniowie klas starszych podczas przerwy opuszczają sale lekcyjne , które są 

wtedy wietrzone. 

7. Uczniowie klas IV-V nie przemieszczają się na parter i I piętro budynku bez 

pozwolenia nauczycieli dyżurujących na II piętrze. 

8. W czasie pobytu ucznia w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych:  Zał. 2  

II. Uczeń ma prawo do: 
 

1. właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego; 
2.  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym; 
3.  poszanowania swej godności i nietykalności osobistej; 
4.  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
5.  wysokiej jakości edukacji opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko 
kwalifikowanej kadrze nauczycielskiej; 
6.  bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i przebywania w szkole; 
7.  pełnej informacji na temat wymagań i kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 
8.  swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 
trzecich, 
9.  korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 
10.  uczestniczenia w pracach organizacji uczniowskich działających w szkole; 
11.  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

 

III. Do obowiązków ucznia należy: 

1.  systematyczne i rzetelne zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez: 
a) aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych; 
b) poddawanie się procesowi sprawdzania wiedzy na zajęciach szkolnych; 



2.  dbanie o przestrzeganie przyjętych norm: 
a) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
b) przestrzeganie zasad kultury i higieny; 
c) przestrzeganie postanowień Statutu NSP „Klucz” oraz Regulaminu Szkoły; 
d) podporządkowanie się zaleceniom, zarządzeniom i poleceniom dyrektora szkoły, Rady 
Pedagogicznej, wychowawcy, innych nauczycieli oraz ustaleniom samorządu; 
e) okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, ludziom 
starszym oraz innym uczniom poprzez społecznie akceptowane zachowania; 
f) punktualność; 
g) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie zamiennego obuwia i regulaminowego stroju wg 
przyjętego w szkole kanonu. (zał. 1) 
h) wystrzeganie się szkodliwych nałogów; 
i) naprawianie wyrządzonych szkód materialnych; 
3.  regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne; każdą nieobecność usprawiedliwia 
wychowawca na pisemny lub ustny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, którzy 
są zobowiązani w terminie trzech dni powiadomić o przyczynach nieobecności. 
 

IV. Nagrody i kary. 
 

 1. Uczeń może być nagradzany za: 
-  wysokie wyniki w nauce; 
-  osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 
-  wzorowe zachowanie; 
-  odwagę i godną naśladowania postawę przeciwstawiania się złu; 
-  udzielanie pomocy innym osobom; 
-  zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego; 
-  sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków; 
-  inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 
a) Uczeń może być nagradzany w formie: 
-  ustnej pochwały lub wyróżniania udzielonych w obecności społeczności szkolnej; 
-  pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacją 
w dokumentacji szkolnej ucznia; 
-  rzeczowej, w szczególności wyposażeniem szkolnym, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem 
edukacyjnym; 
b) Nagrody mogą być przyznawane przez: 
-  nauczyciela, radę pedagogiczną , dyrektora szkoły oraz Radę Rodziców. 
c) O nagrodach powiadamia się każdorazowo rodzica ucznia. 
 
2. W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad Statutu i Regulaminu szkolnego 
stosowane będą kary: 
-  upomnienia udzielonego przez wychowawcę (ustnie lub pisemnie) 
- upomnienia udzielonego przez wychowawcę w obecności klasy;  
 - nagany ustnej udzielonej przez dyrektora; 
-  rozmowy dyscyplinującej w obecności pedagoga lub osoby wskazanej przez dyrekcję 
z udziałem przedstawiciela Policji lub Straży Miejskiej; 
-  nagany pisemnej z powiadomieniem rodziców; 
-  skreślenia z listy uczniów. 



 
 
Zał. 1 

Ubiór szkolny w NSP „Klucz” w Kętrzynie – kanon: 

 

 Ubiór codzienny: 

1. Koszulka polo z krótkim lub długim rękawem z logo szkoły, kolor sky lub bluzka 

koszulowa w kolorze błękitnym; t-shirt biały z logo szkoły 

2. Dziewczęta:  

spódniczka model Banbury w kratkę (kolorystyka wybrana przez szkołę) / 

spódnica szara model proponowany dla naszej szkoły;  

spodnie – w kolorach szare, czarne, granatowe , mogą być jeansy ( ale bez 

aplikacji lub „podarć” ) 

Chłopcy: spodnie „mundurkowe” mid  Grey długie lub jeansy lub szare lub czarne, 

granatowe – lecz bez aplikacji, wiszących szelek , licznych kieszeni (bojówki w 

panterkę raczej nie) ; letnie spodnie krótkie tak,  gładkie -  w kolorach szary , 

granatowy, niebieski ….. ale raczej nie plażowe (np.  w kwiatki).  

3. Sweterek bez rękawów V- Neck kolor navy lub  sweter v-neck  lub Cardigan ; bluza 

V-neck lub Cardigan – kolor navy ( z logo szkoły) 

4. Polar rozpinany (z logo szkoły) lub bluza z kapturem (z logo szkoły) – kolor navy 

5. Dziewczynki – rajstopy gładkie w kolorach pasujących do ubioru czyli 

navy/sky/red  

6. Letnia sukienka w drobną kratkę niebiesko-białą z logo szkoły – propozycja dla 

młodszych uczennic. 

 Ubiór galowy: 

1. Koszula biała / bluzka biała galowa 

2. Krawat  lub fular w granatowo czerwone paski 

3. Sweterek bez rękawów  ( z logo szkoły) lub z rękawem lub Cardigan lub 

marynarka z logo szkoły. 

4. Spodnie szare / spódniczka j.w. 

 

 Sankcje za nieregulaminowy ubiór w sytuacjach szkolnych (zajęcia szkolne, 

uroczystości  i niektóre wycieczki):   

1. Ubiór niezgodny z kanonem będzie karany wpisem uwagi do dziennika 

elektronicznego. 

2. Trzykrotna uwaga w ciągu jednego semestru  skutkuje obniżeniem oceny z 

zachowania o jeden stopień na półrocze lub na koniec roku szkolnego.  

 

 



Zał. 2 

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie NSP „Klucz” w Kętrzynie 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon komórkowy za zgodą rodziców i na własną 

odpowiedzialność. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież aparatu 

przyniesionego przez ucznia.  Ewentualne zaginięcie, zniszczenie, kradzież telefonu 

należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły. 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego podczas wycieczek 

szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą 

odpowiedzialność za sprzęt. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji , zajęć pozalekcyjnych, podczas 

przerw. 

5. Wyłączony telefon uczeń ma obowiązek schować do plecaka/torby , dotyczy to także 

słuchawek. 

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu 

komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych rodzice mogą kontaktować się z dzieckiem 

przez sekretariat szkoły oraz wychowawcę klasy podczas przerw śródlekcyjnych. 

7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz sprzętu elektronicznego 

jako pomocy dydaktycznej jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący zajęcia. 

8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych 

urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 

fotografowanej. 

9. Nie wolno ładować telefonów na terenie szkoły. 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad : 

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie telefonu do „depozytu” w sekretariacie szkoły: 

- po stwierdzeniu naruszenia ww. zasad przez ucznia nauczyciel deponuje aparat i do 

zakończenia zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie, by podczas przerwy 

międzylekcyjnej przekazać go do sekretariatu; 

- aparat odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia. 

2. Wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole 

zasady korzystania z telefonów komórkowych. 

3. W przypadku nagminnego naruszenia regulaminu przez ucznia zostaje obniżona jego 

ocena z zachowania oraz otrzymuje on całkowity zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych 

na teren szkoły. 


