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Regulamin Białostockiej Szkoły Realnej 
 
Niniejszy regulamin określa reguły i zasady obowiązujące w społeczności szkolnej  Białostockiej Szkole 
Realnej 

Ustrój szkolny 

 1.1. Podstawowe prawa i obowiązki członków społeczności Szkoły określa Statut Szkoły. 

1.2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować Statut Szkoły, niniejszy 
Regulamin oraz podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych. 

 1.3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię Szkoły. 

 1.4. W przypadku konfliktu członkowie społeczności szkolnej zobowiązani są do podjęcia próby 
porozumienia na drodze negocjacji lub mediacji. Po wyczerpaniu tych środków w sprawach spornych 
każdy może odwołać się do Sądu Szkolnego. 

 Wzajemny szacunek 

 2.1. Wszyscy członkowie społeczności są zobowiązani sumiennie wywiązywać się ze swoich szkolnych 
obowiązków. 

2.2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani odnosić się do siebie z szacunkiem i 
życzliwością oraz okazywać sobie wzajemną tolerancję; na co dzień powinni przestrzegać zasad 
dobrego wychowania. 

2.3. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny pracy. 

2.4. Nauczyciele w miarę swoich możliwości są zobowiązani pomagać uczniom w rozwiązywaniu 
problemów. 

 2.5. Uczniowie mogą oceniać pracę nauczycieli i przedstawiać tę ocenę dyrektorowi Szkoły. Dyrektor 
Szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia anonimowych ankiet ewaluacyjnych przynajmniej raz do 
roku. 

2.6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo otrzymywać od nauczycieli pełną informację o 
postępach w nauce o zachowaniu ich dziecka. 

 2.7. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni na bieżąco interesować się życiem Szkoły, uczestniczyć w 
zebraniach, współpracować z wychowawcą. 

2.8. Rodzice (opiekunowie) mogą uzyskać zgodę wychowawcy na nieobecność dziecka na zajęciach  z 
przyczyn innych niż choroba, na czas nie dłuższy niż 5 dni. Dłuższa nieobecność na zajęciach z przyczyn 
innych niż choroba musi być uzgodniona z dyrektorem Szkoły. 

 Bezpieczeństwo i zdrowie 

 3.1. Wszyscy członkowie społeczności są zobowiązani starać się, aby Szkoła była miejscem 
bezpiecznym. 

 3.2. Wszyscy zobowiązani są dbać o czystość i wyposażenie Szkoły. 
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 3.3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej zobowiązani są chronić środowisko naturalne i 
wykazywać postawę proekologiczną. 

3.4. W budynku i na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. 

 3.5. W czasie wyjazdów, wycieczek i wyjść szkolnych obowiązuje Regulamin Szkoły oraz Regulamin 
wycieczki, o ile został wcześniej ustalony i przyjęty przez wszystkich uczestników. 

3.6. Na terenie Szkoły oraz podczas imprez i wycieczek szkolnych członków społeczności obowiązuje 
całkowity zakaz picia alkoholu i przebywania pod jego wpływem. 

 3.7. Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje kategoryczny zakaz używania, posiadania 
i rozprowadzania narkotyków bądź jakichkolwiek innych środków zmieniających świadomość. 

 Komunikacja 

 4.1. Platformą przeznaczoną do oficjalnej i codziennej komunikacji społeczności szkolnej jest e- 
dziennik.   

 4.2. Zasady oceniania postępów w nauce i zachowania są opisane w Statucie Szkoły w 
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

 4.3. Plan lekcji oraz godziny zajęć podawane są w pierwszych dniach roku szkolnego. 

 Pochwały, upomnienia, nagrody i kary 

5.1. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz za działania na rzecz Szkoły i 
aktywność w realizacji idei wychowawczych przyznawane są uczniom, nauczycielom i rodzicom przez 
dyrektora lub organy demokracji Szkoły. 

5.2. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody określone w kodeksie pracy według zasad regulaminu 
wynagradzania. 

5.3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczniom grożą upomnienia i kary (włącznie z 
usunięciem ze szkoły). Wymiar kary ustala dyrektor, lub dyrektor w porozumieniu z: wychowawcą lub 
Radą Pedagogiczną lub konstytucyjnymi władzami szkoły. 

5.4. Kary, które mogą zostać nałożone na nauczycieli, określone są przepisami kodeksu pracy. 

 
 
 
 


