
Regulaminy 

 §1. Prawa i obowiązki ucznia  

 1. Podstawowym prawem ucznia jest:   

 prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych 

przekonań   

 uczeń ma prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami   

 do kreatywnych, innowacyjnych zajęć 

 do korzystania z kantyny szkolnej 

 

1.1. Do obowiązków ucznia należy:  

 udział w zajęciach lekcyjnych 

 systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych,  

 poszerzanie  swojej wiedzy 

  aktywne uczestnictwo w lekcji i wykonywanie poleceń nauczyciela 

 branie czynnego udziału w imprezach organizowanych przez szkołę 

 przestrzeganie porządku i czystości na terenie szkoły 

 przebywanie na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć i nie oddalanie 

się bez zgody nauczyciela  

§2. Prawa i obowiązki rodzica 

2. Podstawowym prawem rodzica jest : 

 rodzic ma prawo do informacji o postępach dziecka w nauce 

 rodzic ma prawo do uzyskania informacji na temat programu nauczania 

 rodzic ma prawo do informacji dotyczącej metod pracy w naszej szkole 

 wyrażanie swojej opinii na temat naszej szkoły formie ankiet, bądź 

wypowiedzi na zebraniach itp.  

                  2.1   Obowiązki rodzica : rodzice zobowiązani są do : 

 zapoznania się ze statutem szkoły, regulaminami Foreningen Barna Polen   

 regularnego i punktualnego przyprowadzenia dziecko do szkoły 

  do utrzymania porządku na terenie szkoły, posprzątania klas razem z 

nauczycielem prowadzącym po zajęciach, pomoc w posprzątaniu kantyny 

szkolnej 

 do wypełnienia i podpisania kwestionariusza osobowego  ucznia oraz 

zaktualizowania danych   

 do podpisania umowy o uczęszczanie dziecka do szkoły 

 pisemnego powiadomienia o rezygnacji z miejsca w szkole 



  rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania czesnego za szkołę 

 uczestniczenia w życiu szkoły, uroczystości szkolne, zebrania z rodzicami 

 pełnienia dyżurów w kantynie szkolnej przynajmniej raz w ciągu semestru 

 

 §3. Prawa i obowiązki nauczycieli 

3.Podstawowym prawem nauczyciela jest : 

 oczekiwać od dyrektora szkoły wsparcia w rozwoju, w formie szkoleń i 

warsztatów oraz pomocy w ocenie własnej pracy. 

 oczekiwać gotowości do współpracy ze strony rodziców/ opiekunów. 

 prawo do uzyskania informacji zwrotnej od dyrektora szkoły  

 prawo do organizowania zebrań z rodzicami 

 prawo do współtworzenia programu nauczania oraz zastosowania 

różnorodnych metod pracy  

 prawo do suwerenności w ocenianiu pracy uczniów  

              3.1  Obowiązki nauczycieli : Nauczyciel ma obowiązek : 

 poszanowania godności osobistej ucznia. 

 dbania o dobre imię Szkoły. 

 realizowania zatwierdzonego przez radę pedagogiczną programu 

wychowawczego szkoły. 

 zachowania tajemnicy Rady Pedagogicznej i przestrzegania jej uchwał. (  

 stosowania na lekcjach i w sposobie oceniania elementów oceniania 

kształtującego, w szczególności: formułowania i realizowania celu lekcji, 

podawanie uczniom celów lekcji w języku dla nich zrozumiałym, 

motywowania i aktywizowania uczniów podczas lekcji. 

 sporządzenia konspektów na każde zajęcia oraz przesłanie na emaila do 

wicedyrektora Moniki Monsen najpóźniej do środy poprzedzającej zajęcia, 

monika.monk@hotmail.com, nauczyciele od języka angielskiego oraz 

przedszkola do wicedyrektora Aleksandry Bielińskiej Podejko, alexisa@vp.pl 

 

 

 



    Nauczycieli  obowiązuje :  

 Punktualność we wszystkich nauczycielskich działaniach (rozpoczynanie lekcji, 

oddawanie prac, ocenianie sprawdzianów, udział w zebraniach i posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej), czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, 

utrzymywanie kontaktu z rodzicami/opiekunami uczennic i uczniów, w 

szczególności: 

1. Odpowiadanie na wiadomości i maile od rodziców, 

2. Udział w organizowanych przez Szkołę dniach otwartych dla 

rodziców/opiekunów  

3. Pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z harmonogramem 

4. Troska o dokumentację szkoły, w szczególności dziennik lekcyjny, od dnia 15 

IX 2018 do końca roku szkolnego 

5. Obowiązkowy udział w szkoleniach zewnętrznych (on line Erasmus, oraz 

metodyczno- dydaktycznych w szkole) 

6. Wypełnianie listy w języku polskim i norweskim po zakończeniu zajęć oraz 

sprawdzenie czystości klasy ( przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel 

zobowiązany jest zrobić zdjęcie w klasie i w takim samym stanie klasę opuścić 

 

 

 


