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REGULAMIN 

I Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia „Orfeusz” 

w Górze Kalwarii 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy jest załącznikiem do Statutu I Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia „Orfeusz” 

w Górze Kalwarii. 

2. Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność 

szkolną. 

3. Postanowienia poniższego Regulaminu stosują się do wszystkich członków społeczności szkolnej. 

4. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek dbać o dobre imię Szkoły oraz ma prawo do pełnego 

uczestnictwa w życiu Szkoły. 

5. Uczniowie i nauczyciele przychodzą do Szkoły (prowadzą zajęcia lub w nich uczestniczą) punktualnie, 

zgodnie z rozkładem zajęć. 

6. Podczas imprez i zajęć organizowanych przez Szkołę za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele 

i Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującym przepisami. 

7. Podczas pobytu w szkole nie wolno biegać, palić papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków i innych 

środków szkodzących zdrowiu ani stwarzać sytuacji zagrażających ogólnemu bezpieczeństwu.  

8. Na terenie szkoły zalecane jest obuwie zamienne lub korzystanie z ochraniaczy. Wierzchnie okrycia należy 

pozostawiać na wieszakach. 

9. W miejscu swojej pracy i nauki należy szanować mienie szkolne, dbać o ład i porządek. 

 

 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

Uczeń ma prawo: 

1. Znać wymagania edukacyjne i zasady pracy na lekcjach oraz zasady oceniania i sprawdzania osiągnięć 

szkolnych z poszczególnych przedmiotów. 

2. Znać wewnątrzszkolny system oceniania. 

3. Kształtować własną indywidualność artystyczną poprzez rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentu 

muzycznego. 

4. Korzystać z pomieszczeń szkolnych, instrumentów muzycznych, sprzętu oraz środków dydaktycznych 

5. Korzystać z warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności. 

6. Być życzliwie i podmiotowo traktowany w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

7. Uzyskiwać pomoc w przypadku trudności w nauce. 

8. Wyrażać opinie i wnioski w sprawach Szkoły poprzez swoich przedstawicieli ustawowych. 

9. Brać udział w organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Szkoły i poza nią. 

10. Posiadać tajność korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego. 

 

Uczeń jest zobowiązany do: 

1. Przestrzegania przepisów i postanowień zawartych w Statucie Szkoły, regulaminach i innych dokumentach 

obowiązujących w Szkole 

2. Aktywnego i systematycznego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych planem nauczania, 

a także w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę. 

3. Przestrzegania zasad kultury osobistej i poszanowania mienia szkolnego, w szczególności instrumentów, nut, 

pomocy naukowych. 

4. Dbania o dobre imię Szkoły. 

5. Odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

6. Przychodzenia punktualnie na zajęcia. 

7. Korzystania z pomieszczeń socjalnych Szkoły. 

8. Osiągania pozytywnych wyników nauczania z instrumentu głównego i przedmiotów ogólnomuzycznych. 
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9. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej w Szkole i poza 

nią. 

10. Systematycznej pracy nad własnym rozwojem. 

11. Godnego reprezentowania Szkoły we wszystkich imprezach kulturalnych promujących Szkołę. 

12. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek oraz higienę w Szkole i jej otoczeniu. 

13. Dbania o poprawność i kulturę słowa na co dzień. 

14. Dbania o estetyczny i schludny wygląd, szczególnie w czasie uroczystości szkolnych, gdzie obowiązuje 

ucznia strój galowy (audycje, koncerty, konkursy). 

 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

 

Nauczyciel ma prawo: 

1. Posiadać swobodę w metodach realizacji programu nauczania  

2. Organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów po akceptacji Dyrektora Szkoły. 

3. Egzekwować od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań. 

4. Mieć pełny udział w życiu Szkoły poprzez udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz w imprezach 

artystycznych organizowanych przez Szkołę. 

5. Do poszanowania własnej godności. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany do: 

1. Realizowania zajęć w sposób profesjonalny. 

2. Podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i artystycznych. 

3. Dbania o dobre imię Szkoły. 

4. Sprawdzania postępów uczniów oraz wystawiania w terminie ocen semestralnych i rocznych. 

5. Informowania rodziców i Dyrektora Szkoły o osiągnięciach i problemach z uczniami. 

6. Poinformowania rodziców lub opiekunów o zagrożeniu promocji ucznia do następnej klasy na dwa tygodnie 

przed klasyfikacją końcoworoczną. 

7. Czynnego uczestniczenia w artystycznym życiu Szkoły. 

8. Uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

9. Utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów i włączania ich w życie artystyczne Szkoły.  

10. Wspierania rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zainteresowań i uzdolnień. 

11. Budowania atmosfery zajęć sprzyjającej twórczemu zaangażowaniu uczniów w proces edukacji. 

12. Przestrzegania dyscypliny pracy i czasu trwania zajęć lekcyjnych wg obowiązujących planów nauczania. 

13. Systematycznego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w dzienniku lekcyjnym. 

14. Dbania o czystość i porządek w miejscu pracy, a także odpowiedzialności za wykorzystywane instrumenty 

i pomoce naukowe oraz inny majątek Szkoły. 

15. Dbania o bezpieczeństwo swoje i uczniów, przestrzegając przepisów BHP na terenie Szkoły i poza nią. 

16. Zachowania dyskrecji w sprawach osobistych uczniów i innych nauczycieli. 

 

 

Rozdział IV 

Prawa i obowiązki rodziców lub opiekunów 

 

Rodzice i opiekunowie mają prawo do: 

1. Znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole. 

2. Zapoznania się ze sposobem oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz trybu przeprowadzania 

egzaminów sprawdzających, klasyfikujących i poprawkowych. 

3. Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów oraz ewentualnych 

przyczyn trudności w nauce. 

4. Uczestniczenia w życiu Szkoły poprzez przedstawianie wniosków i uwag nt. procesu edukacyjnego na 

zebraniach rodziców. 

5. Uczestniczenia w pracach Rady Rodziców poprzez swoich przedstawicieli. 

6. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Szkołę. 

7. Wspierania statutowej działalności Szkoły. 
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Rodzice i opiekunowie mają obowiązek: 

1. Przestrzegać obowiązujących w Szkole regulaminów i przepisów. 

2. Uczestniczyć w zebraniach rodziców i innych organizowanych przez Szkołę. 

3. Brać udział w organizowanych przez Szkołę audycjach i koncertach. 

4. Wnosić terminowo czesne za bieżący miesiąc i wpisowe w terminach ustalonych przez organ prowadzący 

Szkołę. 

5. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.  

6. Motywowania i dopilnowywania dziecka do systematycznego ćwiczenia. 

7. Współdziałania z nauczycielami we wszelkich sprawach dydaktycznych i wychowawczych 

8. Zapewnienia dziecku warunków do wypełniania obowiązków szkolnych.  

9. Stawiennictwa na prośbę Dyrektora lub nauczyciela.  

 

 

Rozdział V 

Nagrody i kary 

 

1. W szkole nie można stosować kar, które naruszają godność i nietykalność osobistą ucznia. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela. 

3. Uczeń może być ukarany przez Dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej.  

4. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania w formie pisemnej od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy 

uczniów do Organu Prowadzącego w ciągu 14 dni.  

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Za rzetelną naukę, wybitne osiągnięcia, pracę na rzecz Szkoły, sukcesy indywidualne lub zespołowe 

w imprezach, konkursach itp. uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

a. pochwałę Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej, 

b. dyplom uznania,  

c. nagrodę rzeczową indywidualną lub zbiorową. 

 

Upomnienia. Skreślenia z listy uczniów. 

 

1. Za lekceważący stosunek do nauki, innych obowiązków szkolnych oraz naruszenie porządku szkolnego uczeń 

może zostać ukarany przez: 

a. upomnienie przez nauczyciela,  

b. upomnienie przez Dyrektora,  

c. czasowe zawieszenie w prawach reprezentowania Szkoły oraz udziału w organizowanych imprezach 

szkolnych,  

d. skreślenie z listy uczniów. 

2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów: 

a. za długotrwałe nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach (50% w semestrze),  

b. za udowodnioną kradzież,  

c. za permanentne naruszanie postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły,  

d. w przypadku braku otrzymania promocji do klasy programowo wyższej,  

e. za naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy rodzicami a Szkołą  

f. w przypadku niezgłoszenia się zakwalifikowanego i wpisanego na listę ucznia w przeciągu 

pierwszego miesiąca nowego roku szkolnego.  

 

 

Rozdział VI 

Finansowanie działalności Szkoły 

 

1. Działalność Szkoły finansowana jest z wpłat rodziców.  

2. Szkoła może otrzymywać dotacje, darowizny i inne formy pomocy. O ich przeznaczeniu decyduje Organ 

Prowadzący. 

3. Nauka w Szkole jest płatna. Miesięczna odpłatność określana jest w Umowie o kształcenie. 
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4. Wysokość opłat ustala Organ Prowadzący. 

5. Termin wpłaty czesnego upływa 10-go dnia rozpoczętego miesiąca nauki. 

6. W ramach czesnego Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia wszystkich zajęć objętych planem nauczania. 

Nauczyciele zapewniają uczniowi czas przewidziany na jego zajęcia bez względu na jego obecność. 

W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrobione zostają 

w uzgodnionym terminie. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach Szkoła nie zwraca żadnej części 

opłaty czesnego. 

7. Czesne oraz inne opłaty pobierane są w celu pokrycia kosztów działalności Szkoły przez dziesięć miesięcy, 

tj. od 1. września do 30. czerwca. Za miesiące wakacyjne Szkoła pobiera zryczałtowaną opłatę wakacyjną. 

8. Nieuregulowanie wymaganych płatności dwóch kolejnych czesnych skutkuje zawieszeniem ucznia w jego 

prawach lub skreśleniem z listy uczniów. Skreślenie z listy uczniów nie powoduje ustania zaległych 

zobowiązań wobec Szkoły. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organ Prowadzący Szkołę na pisemną prośbę zainteresowanego 

może ustalić inne warunki opłat.  

10. Dyrektor za zgodą Organu Prowadzącego może ustanowić fundusz stypendialny w celu pomocy uczniom 

pozostającym w trudnej sytuacji materialnej oraz dla uczniów uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w nauce 

i wybitne osiągnięcia artystyczne. 

11. W przypadku rezygnacji ucznia ze Szkoły lub jego usunięcia czesne i inne opłaty za rozpoczęty miesiąc nauki 

nie podlegają zwrotowi. Szkoła może odmówić wydania dokumentów uczniowi zalegającemu z opłatami. 

12. Koszty zajęć dodatkowych nieobjętych planem nauczania ponoszą rodzice. Wysokość opłat za zajęcia 

dodatkowe zostaje ustalona na początku każdego roku szkolnego i ujęta w tabeli opłat. 

13. Uczestnictwo uczniów w imprezach pozaszkolnych (koncerty, spektakle teatralne) jest płatne dodatkowo. 

14. Kwestie finansowe nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organ Prowadzący. 

 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

1. Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Organ Prowadzący. 

2. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną od chwili uchwalenia. 

3. Sprawy sporne nieujęte w powyższym Regulaminie, z wyjątkiem sporów dotyczących trybu oceniania, są 

rozstrzygane przez Organ Prowadzący. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają ogólne przepisy prawa oświatowego. 

5. Regulamin zostaje podany do wiadomości społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

oraz dostępność w sekretariacie Szkoły. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góra Kalwaria, 1.02.2018 r. 


