
 

 

REGULAMIN PRYWATNEJ ŻEŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE  
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin Szkół jest dokumentem regulującym zasady współpracy nauczycieli, 
dyrekcji i uczennic oraz ich rodziców. 

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Towarzystwa Oświatowego na 
wniosek Rad Pedagogicznych Szkół. 

3. Warunkiem uczestnictwa we wspólnocie szkolnej jest dostosowanie się do 
przepisów Regulaminu.  Przestrzeganie Regulaminu Szkoły jest podstawą do oceny 
zachowania uczennicy. 

4. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania godności osobistej 
i obowiązek respektowania jej u innych. 

 
Spis treści: 
 

1. Organizacja życia szkoły 
2. Zajęcia szkolne 
3. Porządek dnia 
4. Strój szkolny 
5. Prawa i obowiązki uczennicy 

  6. Zobowiązania rodziców 
  7. Zobowiązania nauczycieli 

 
I. ORGANIZACJA ŻYCIA SZKOŁY 

 
Pracę świetlicy określa osobny regulamin.  

 

1. Zajęcia szkolne 
 

a. Uczennice podejmując naukę w szkole uczestniczą we wszystkich zajęciach 
obowiązkowych organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły ma obowiązek 
określenia, które zajęcia są obowiązkowe. 

b. Uczennice uczęszczają na zajęcia dodatkowe zgodnie z własną decyzją i po 
wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców. 

c. W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła organizuje jako zajęcia 
obowiązkowe: 

➢ zielone szkoły, 
➢ rekolekcje wyjazdowe, 
➢ wyjścia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i integracyjne lub 

projekty, 
➢ zajęcia sportowe w szkole i poza nią. 



 

 

d. W szkole obowiązuje kalendarz pracy, uwzględniający tradycyjne 
uroczystości i wydarzenia szkolne, święta religijne i państwowe. 

e. Szkoła ustala terminy zebrań z rodzicami lub dni otwartych. 
f. Sposoby sprawdzania wiedzy, kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania opisane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 
g. Komunikacja między nauczycielem, uczennicą i rodzicami dotycząca ocen, 

zachowania i bieżących wydarzeń odbywa się za pomocą e-dziennika. 
Dodatkowo w klasach I-III uczennica ma obowiązek nosić dzienniczek w 
formie zeszytu (32 str.). Indywidualne spotkania z rodzicami możliwe są 
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się przez e-dziennik bądź w trakcie 
dni otwartych. 

h. Uczennica ma obowiązek zwrócić się do wychowawcy w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. Wychowawca ma obowiązek udzielić pomocy 
uczennicy.  

i. Procedura postępowania w razie wypadku bądź choroby uczennicy, 
opracowana jest przez pielęgniarkę szkolną i specjalistę BHP. 

j. Zachowanie się w pracowniach na terenie szkoły określają regulaminy 
pracowni. 

k. Rodzice uczennic i goście oczekują na uczennicę w holu na parterze przy 
wejściu, poinformowawszy ochronę lub sekretariat, na kogo czekają.  

l. Uczennice korzystają z windy tylko w obecności osoby pełnoletniej.  
m. Uczennice na terenie szkoły korzystają z plecaków bez kółek. Jeżeli plecak 

posiada kółka, uczennica ma obowiązek nosić go na plecach. 
 

 
2. Porządek dnia 

 
a. Szkoła jest czynna w godzinach 7.30 – 17.30. Uczennice przebywające w 

szkole miedzy 7.30 a 8.15 mają obowiązek zgłosić się do nauczyciela 
dyżurującego w świetlicy. 

b. Uczennice obowiązuje punktualne przychodzenie do szkoły.  
c. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.30. 
d. Pierwsza godzina lekcyjna każdego dnia rozpoczyna się modlitwą. 
e. Raz w tygodniu (w ustalonym przez Radę Pedagogiczną dniu ) wszystkie 

uczennice  
i nauczyciele spotykają się o 8.20 na wspólnej modlitwie, po której podawane 
są informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. 

f. Plan dnia : 
 
1. 8.30 – 9.15  
2. 9.25 – 10.10  

Przerwa śniadaniowa  
3. 10.25 – 11.10 
4. 11.20 – 12.05  

rekreacja klas 4 -8 (12.05 – 12.25)  



 

 

Przerwa obiadowa kl. 1-3 
5. 12.25 – 13.10  

Przerwa obiadowa kl. 4-5 (13.10- 13.30)  
rekreacja klas 4 -8  

6. 13.30 – 14.15  
Przerwa obiadowa kl. 6-8;  
rekreacja klas 4 -8 (14.15- 14.35) 

7. 14.35 – 15.20  
8. 15.30- 16.15 

 
 

g. Nauczyciele klas 1–3 szkoły podstawowej, kierując się dobrem uczennic, 
mogą zmieniać godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć i przerw, jednak w 
taki sposób, aby nie zakłócało to lekcji prowadzonych przez innych 
nauczycieli w tej klasie (religia, muzyka, angielski, taniec, korektywa, w-f). 

 
3. Strój szkolny  

 
a. Strój szkolny obejmuje:  

• strój codzienny obowiązujący w czasie zajęć lekcyjnych,  
• strój galowy obowiązujący:  

➢ w pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego,  
➢ w święto szkoły,  
➢ podczas oficjalnych wyjść i uroczystości organizowanych przez szkołę, 
➢ w inne wyznaczone przez dyrektora dni (po wcześniejszym 

ogłoszeniu). 
b. Uczennice obowiązuje strój szkolny codzienny w czasie zajęć dydaktycznych i 

opiekuńczych. 
c. Elementami obowiązującego stroju szkoły podstawowej są: 

 

− Obowiązkowym elementem stroju galowego jest znaczek szkolny.  
− Uczennice – zuchy, harcerki w dniu zbiórki mogą zamiast stroju 

szkolnego  
nosić mundur.  

− Strój przeznaczony na lekcje wychowania fizycznego określany jest 
przez nauczyciela prowadzącego (czerwona koszulka w klasach I-VIII, 
granatowa w LO; czarne bądź granatowe spodenki). 

− Na terenie szkoły uczennice obowiązuje prosta, estetyczna fryzura; 
włosy długie związane.  

− Za brak właściwego stroju uważa się brak stroju szkolnego lub jednego 
z jego elementów oraz noszenie odzieży w innych kolorach i fasonach 
niż określone  
w niniejszym regulaminie.  



 

 

−  W ciągu roku szkolnego mogą być organizowane „dni bez mundurka” 
– decyzję podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Samorządu 
Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej. 
 

 SZKOŁA    ŻEŃSKA  
Klasy Strój codzienny Strój galowy 

1-3 · Granatowa sukienka typu 
„princeska” 
· Biała bluzeczka polo z krótkim lub 
długim rękawem z logo szkoły 
ewentualnie biała 
bluzka z kołnierzykiem; na chłodne 
dni granatowy sweter z logo szkoły 
· Białe, granatowe lub czarne 
(jednolite) skarpetki lub rajstopy 
· Buty na zmianę granatowe lub 
czarne 

· Granatowa sukienka typu 
„princeska” 
· Biała bluzka koszulowa  
· Białe rajstopy 
· Ciemne pantofle (czarne lub 
granatowe) 
 

4-8 · Granatowa spódnica szkolna 
· Białe polo z krótkim lub długim 
rękawem z logo szkoły; na chłodne 
dni granatowy 
sweterek z logo szkoły (lub bluza 
szkolna  w kl.VI-VIII) 
· Białe, granatowe, czarne lub w 
naturalnym kolorze (jednolite) 
skarpetki lub rajstopy 
· Buty na zmianę granatowe lub 
czarne 

· Granatowa spódnica szkolna 
· Biała bluzka koszulowa 
 (ewentualnie sweter w serek z logo 
szkoły 
w chłodne dni) 
· Rajstopy, granatowe lub w 
naturalnym kolorze ;  
· Ciemne pantofle (granatowe lub 
czarne) 
 

 
 
 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZENNIC 
 

Uczennice mają prawo do: 
 

1) pogłębiania wiedzy, 
2) rozwijania zdolności i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach 

obowiązkowych  
i dodatkowych, 

3) odpoczynku w czasie przerw, 
4) punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, 
5) obiektywnej i sprawiedliwej oceny, 
6) wsparcia wychowawcy, psychologa bądź innych pracowników szkoły,  
7) dostosowania metod pracy do ich osobistych potrzeb i możliwości 

edukacyjnych, 



 

 

8) uczestnictwa w konkursach, 
9) wybierania swoich przedstawicieli – Rady Samorządu Uczniowskiego, 
10)  wybierania przewodniczącego klasy i jego zastępcy.  

 
 
Uczennice naszych Szkół: 
 

1) szanują i zachowują przyjęte w szkole tradycje i zwyczaje, 
2) w swoim zachowaniu kierują się zasadami dobrego wychowania, 
3) przestrzegają zasad i porządku w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i na przerwach. 

Przebywają wyłącznie w miejscach objętych opieką nauczyciela, 
4) przestrzegają punktualności, 
5) uczą się oceniać swoje postępowanie i zmieniać je na lepsze, 
6) aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły, służą pomocą słabszym, sumiennie 

wywiązują się  
z pełnionych dyżurów i starannie wykonują prace domowe, 

7) noszą strój szkolny codzienny i galowy – czysty i uprasowany; dbają o estetyczny 
wygląd odzieży i właściwą fryzurę; zmieniają w szkole obuwie, 

8) utrzymują porządek na ławce, w szafkach indywidualnych, szatniach i 
pomieszczeniach, w których przebywają; za porządek w salach odpowiedzialne są 
dyżurne wybierane na okres tygodnia, 

9) dbają o sprzęt szkolny, zgłaszają uszkodzenia, naprawiają wyrządzone przez siebie 
szkody lub dokonują zadośćuczynienia w ramach prac społecznych na terenie szkoły 

10) na spotkania odbywające się w auli uczennice schodzą z nauczycielami 
prowadzącymi daną lekcję, pozostawiając plecaki w sali, 

11) po zakończeniu zajęć obowiązkowych opuszczają szkołę lub zgłaszają się do 
nauczycieli świetlicy, 

12) pozostający pod opieką wychowawców świetlicy zobowiązani są zgłaszać wszystkie 
wyjścia  
(na zajęcia dodatkowe, do biblioteki, do domu itp.), 

13) wychodząc przed zakończeniem zajęć obowiązkowych, przedstawiają pracownikowi 
ochrony pisemną prośbę rodziców, potwierdzoną podpisem wychowawcy lub 
nauczyciela prowadzącego zajęcia przed wyjściem ucznia ze szkoły. Informacja ta 
pozostaje u pracownika ochrony, 

14) na terenie szkoły, w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych i przerw obowiązuje 
zakaz korzystania  
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W wyjątkowych 
sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczennica może skorzystać z telefonu w 
wyznaczonym miejscu (hol na parterze) w celu kontaktu z rodzicami.  

 
W czasie zajęć w klasie obowiązują zasady:  
 

1. Gdy ktoś mówi – słucham. 
2. Gdy chcę coś powiedzieć – podnoszę rękę. 
3. Pozostaję na swoim miejscu podczas zajęć. 



 

 

4. Szanuję wszystkich. 
5. Dbam o porządek wokół siebie. 
6. Pracuję w ciszy i spokoju, nie przeszkadzając innym. 

 
Podczas przerw obowiązują zasady:  
 

1. Odpoczywam i nie przeszkadzam odpoczywać innym. 
2. Przestrzegam zasad dobrego wychowania. 
3. Pozostaję w miejscu objętym opieką nauczyciela i dostosowuję się do poleceń  

dyżurującego nauczyciela. 
4. Pozostaję poza salą lekcyjną, kiedy jest wietrzona. 
5. Po dzwonku na lekcję zachowuję ciszę i natychmiast ustawiam się przed swoją salą 

lekcyjną  
lub czekam na nauczyciela w wyznaczonym miejscu.  
 

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych: 
 

1. Uczennice szkół podstawowych udają się do świetlicy lub na wybrane zajęcia 
dodatkowe bądź opuszczają budynek szkoły. 
 

Nagrody: 
 

1. Nagrody mogą być przyznawane za:  
• wzorowe zachowanie, 
• bardzo dobre wyniki w nauce, 
• zdecydowaną poprawę zachowania potwierdzoną przez wychowawcę klasy i Radę 

Pedagogiczną, 
• zdecydowaną poprawę wyników w nauce, 
• szczególne zaangażowanie w życie szkoły, solidne wywiązywanie się z 

dobrowolnie podjętych zobowiązań, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 
• wybitne osiągnięcia związane z misją i charakterem szkoły. 

 
2. Rodzaje nagród:  

• pochwała nauczyciela lub wychowawcy udzielona: 
➢ indywidualnie 
➢ wobec klasy 
➢ wobec rodziców 
➢ wobec dyrektora  

 

• pochwała dyrektora szkoły udzielona: 
➢ indywidualnie 
➢ wobec wychowawcy i nauczycieli 
➢ wobec klasy 
➢ wobec rodziców 



 

 

➢ wobec całej społeczności szkolnej  
• listy gratulacyjne  
• wpisanie pochwały do akt uczennicy 
• nagrody książkowe  
• nagroda „Złotej Platerki”  

 
Kary:  

1. Nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły podlega konsekwencjom.  
2. Rodzaje konsekwencji: 

• upomnienie nauczyciela udzielone:  
➢ indywidualne  
➢ wobec klasy  
➢ wobec rodziców  
➢ telefoniczne poinformowanie przez ucznia jego rodziców (w obecności 

nauczyciela) o naruszeniu Regulaminu  
• pisemne zobowiązanie się wobec wychowawcy do poprawy zachowania w 

określonym terminie, a w przypadku niewywiązania się z tego, poniesienia 
dalszych konsekwencji 

• obniżenie oceny z zachowania lub wpisanie adnotacji w ocenie opisowej 
• nagana dyrektora szkoły udzielona: 

➢ wobec rodziców  
• skreślenie z listy uczennic (zgodnie ze Statutem Szkoły)  

O nagrodach i karach uczennicy i jego rodzice są informowani przez wychowawcę 
klasy ustnie  
lub wpisem do e-dziennika.  

 
 

III. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

 
1. W dziedzinie organizacji pracy Szkoły Rodzice zobowiązują się do: 

 
a. przestrzegania Statutu Szkoły oraz innych dokumentów wewnętrznych, 
b. terminowego regulowania obowiązujących płatności, 
c. jeśli zajęcia odbywają się poza budynkiem szkoły, upewnienia się, że 

pozostawiają dziecko pod opieką nauczyciela, który odnotowuje obecność 
uczennicy, oraz informują o odebraniu swojego dziecka, 

d. odpowiedzialności za przestrzeganie przez dziecko wszystkich 
regulaminów obowiązujących w szkole (np. punktualność, strój szkolny 
zgodny w całości  
z regulaminem, zakaz używania telefonów komórkowych poza 
wyznaczonym do tego celu miejscem i czasem), 

e. systematycznego zasięgania informacji o postępach w nauce i zachowaniu 
dziecka  
w czasie dni otwartych, zebrań oraz przez e-dziennik, 



 

 

f. poinformowania o stałym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania 
fizycznego  
i dostarczenia go bezpośrednio do nauczyciela wychowania fizycznego: na 
I okres  
do 30 września, na II okres - do końca lutego,  

g. poinformowania wychowawcy (w ciągu tygodnia) o dłuższej nieobecności 
dziecka, usprawiedliwienia nieobecności w szkole w ciągu 14 dni od 
powrotu ucznia do szkoły  
( w przypadku braku usprawiedliwienia w tym terminie, nieobecność 
będzie uznana  
za nieusprawiedliwioną ) oraz ustalenia z nauczycielem sposobu 
nadrobienia zaległości. 
 

2. W dziedzinie wychowania Rodzice zobowiązują się do:  
 

a. pełnej akceptacji katolickiego charakteru szkoły i wynikających z tego form 
życia religijnego na płaszczyźnie sakramentalnej, modlitewnej i 
intelektualnej: 

➢ wspólna modlitwa 
➢ rekolekcje 
➢ msze święte 
➢ dni skupienia 
➢ życie sakramentalne 
➢ treści katolickie nie tylko na lekcjach religii, ale w całym życiu szkoły, 

b. stwarzania dzieciom możliwości praktyk religijnych także poza szkołą, 
niezależnie od własnych przekonań, ze szczególną troską, by nie stwarzać w 
dziecku konfliktu sumienia, 

c. pełnego zaangażowania w przygotowanie dziecka do I Komunii Św. (spotkania 
formacyjne, Msze Św. w okresie przygotowawczym i w Białym Tygodniu),  

d. uczniowie innych wyznań mają możliwość zapoznania się z wiarą katolicką 
poprzez obserwację uroczystości i świąt organizowanych przez szkołę,  

e. współrealizowania programu wychowawczego Szkoły i klasy, 
f. odpowiedzialności za systematyczne, zaplanowane wypełnianie obowiązków 

szkolnych, 
g. uczenia dziecka szacunku do nauczyciela i wszystkich pracowników szkoły, bez 

podważania  
ich autorytetu i kompetencji; w wypadku różnicy zdań rozwiązywania 
problemu przez rozmowę  
z nauczycielem bez udziału dzieci; w razie niemożności rozwiązania konfliktu 
zachowanie drogi: Rodzic – Nauczyciel – Dyrekcja – Zarząd, 

h. współdziałania z nauczycielami w wychowywaniu dzieci do ponoszenia 
konsekwencji swoich czynów i wspólnego ustalania najlepszej dla dziecka i 
społeczności szkolnej formy naprawienia błędu, 

i. wyrażenia zgody na współpracę z psychologiem. 



 

 

 
 
IV. ZOBOWIĄZANIA NAUCZYCIELI 
 
Nauczyciele zobowiązują się do: 

 
1) przestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów wewnętrznych, 
2) realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 
3) realizacji programu nauczania, stosowania ciekawych, skutecznych metod 

nauczania i wychowania; w miarę możliwości indywidualizacji pracy z uczennicami 
zdolnymi, jak również mającymi trudności w nauce,  

4) poinformowania uczennic i ich rodziców w formie pisemnej, na początku każdego 
roku szkolnego, o wymaganiach i zasadach oceniania z danego przedmiotu, 

5) rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych, 
6) wspierania psychofizycznego rozwoju uczennic, rozwijania ich zdolności i 

zainteresowań,  
7) rozpoznawania trudności i niepowodzeń szkolnych i kierowania uczennic na zajęcia 

wspierające, 
8) systematycznego i obiektywnego oceniania uczennic zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i 
Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, 

9) troski o bezpieczeństwo i higienę pracy uczennic w szkole i poza nią, 
10) współdziałania z innymi nauczycielami uczącymi w klasie oraz z psychologiem, 

pedagogiem  
i specjalistami, 

11)  informowania rodziców o wymaganiach, postępach w nauce i zachowaniu uczennic, 
12)  wnioskowania do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej o przyznanie 

uczennicom nagród lub kar, 
13)  wnioskowania do Dyrektora szkoły o udzielenie dodatkowej, specjalistycznej 

pomocy uczennicy  
(badanie psychologiczne, zajęcia reedukacyjne itp.). 
 
V. NAUCZANIE HYBRYDOWE ORAZ  SZCZEGÓLNE PRZEPISY 
SANITARNE WYNIKAJĄCE Z PANDEMII KORONAWIRUSA 
 

1. Teams jest narzędziem wspierającym pracę szkoły. Jest to również przestrzeń 
komunikacji między nauczycielem i uczniem w przypadku nieobecności ucznia w 
szkole.  

2. Stosujemy się do przepisów sanitarnych GIS i MEN, w szczególności:  

• wietrzymy sale lekcyjne po każdej lekcji.  

• uczniowie i uczennice nie spędzają przerw w salach lekcyjnych.   

• we wszystkich przestrzeniach poza salą lekcyjną i dworem obowiązuje 
zasłanianie ust i nosa  

• przed użyciem wspólnych narzędzi (np. flamaster, gąbka, komputer) należy 
zdezynfekować ręce.    



 

 

 
V. NAUCZANIE HYBRYDOWE ORAZ  SZCZEGÓLNE PRZEPISY 
SANITARNE WYNIKAJĄCE Z PANDEMII KORONAWIRUSA 

 
3. Teams jest narzędziem wspierającym pracę szkoły. Jest to również przestrzeń 

komunikacji między nauczycielem i uczniem w przypadku nieobecności ucznia w 
szkole.  

4. Stosujemy się do przepisów sanitarnych GIS i MEN, w szczególności:  
• wietrzymy sale lekcyjne po każdej lekcji.  
• uczniowie i uczennice nie spędzają przerw w salach lekcyjnych.   

• we wszystkich przestrzeniach poza salą lekcyjną i dworem obowiązuje 
zasłanianie ust i nosa  

• przed użyciem wspólnych narzędzi (np. flamaster, gąbka, komputer) należy 
zdezynfekować ręce.    
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