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Regulamin szkoły
Mottem Szkoły podstawowej Grunnskóli Grindavíkur są

szacunek-dobre samopoczucie-aktywność

Myśli przewodnie Grunnskóli Grindavíkur 
W Szkole podstawowej w Grindavíku chcemy: 

• w porozumieniu z rodzicami stworzyć środowisko, w którym wszyscy  są aktywni, dobrze
się czują i uczą się szanować siebie, innych oraz otaczające ich środowisko,

• aby osoby opuszczające szkołę były gotowe stawić czoła swojej przyszłości.
Szacunek

• Działamy z szacunkiem, uprzejmością i rozwagą.
• Dobrze się zachowujemy i nie narażamy innych ludzi na niebezpieczeństwo

Praca domowa i materiały

Uczniowie muszą przychodzić do szkoły dobrze przygotowani i z niezbędnymi materiałami. 

Na korytarzach szkoły 

Uczniowie powinni spokojnie chodzić po korytarzach szkoły i okazywać rozwagę. Należy przestrzegać 
zasady chodzenia prawą stroną po schodach na górę oraz na dół i chodzenia prawą stroną po 
korytarzach. 

Obuwie oraz okrycia wierzchnie
Uczniowie nie wchodzą na teren szkoły w obuwiu zewnętrznym i zachęcani są do używania obuwia 
zmiennego w czasie zajęć szkolnych. Uczniowie zostawiają obuwie w szafkach na obuwie. Wyjątki 
obowiązują na imprezach świątecznych i imprezie na koniec szkoły. Ubrania wierzchnie należy 
zawiesić na wieszaki obok lub w sali. Uczniowie nie muszą zostawiać plecaków szkolnych w 
dowolnych miejscach. 

Uczniowie muszą być obecni w szkole podczas zajęć szkolnych
Uczniowie powinni znajdować się w budynku szkoły lub jej terenie w czasie zajęć szkolnych. Nie 
obejmuje to wyjść na basen lub do centrum sportowego. 

Telefony komórkowe oraz inne urządzenia

Wszelkie korzystanie z  telefonów komórkowych oraz innych urządzeń na terenie szkoły, sali 
gimnastycznej oraz na basenie jesy zabronione.  Na terenie szkoły jest również zabronione robienie 
wszelkiego rodzaju zdjęć m.in.w hali sportowej, na basenie, w domu kultury, w bibliotece, szkole 
muzycznej oraz Skólaseli/Eldingu , chyba że za pozwoleniem nauczyciela/pracownika. Urządzenia 
przynoszone z domu są odpowiedzialnością rodziców oraz ucznia. Przykładem poważnego nadużycia 
takich urządzeń jest sytuacja, gdy ich użycie rani osobę/osoby w słowach, obrazach lub w inny 
sposób, zakłóca spokój studentów/pracowników lub zmniejsza bezpieczeństwo uczniów/
pracowników. Podpisywane jest porozumienie z uczniami i rodzicami dotyczące telefonów, innych 
urządzeń i korzystania z Internetu. 
Jeśli okaże się, że uczeń używa telefonu lub innych urządzeń bez pozwolenia oraz/lub go nadużywa, 
będą go obowiązywać następujące kary. W przypadku poważnego naruszenia zasada nr 3  
obowiązywała będzie natychmiastowo. 
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1. wykroczenie- Pracownik zabiera telefon i/lub urządzenie uczniowi i przekazuje je nauczycielowi
nadzorującemu, zarejestrowanemu w Mentor. Nauczyciel nadzorujący oddaje urządzenie na koniec
dnia i instruuje ucznia w zakresie korzystania z urządzenia.
2.wykroczenie- Pracownik zabiera telefon i/lub inne urządzenie uczniowi, przekazuje je sekretarce,
która dzwoni do rodziców, którzy muszą przyjechać i odebrać urządzenie.
3.wykroczenie- Pracownik zabiera telefon i/lub inne urządzenie, przekazuje je przełożonemu, który
dzwoni do rodziców i informuje ich, że dziecko nie może stawiać się w szkole z telefonem lub
innym urządzeniem przez kolejne dwa tygodnie. W przypadku powtarzających się naruszeń termin
jest przedłużany o połowę za każdym razem, gdy uczeń nie przestrzega tych zasad, jednorazowo
maksymalnie do trzech miesięcy.

Uczniowie i rodzice podpisują specjalny wniosek o odpowiedzialnym korzystaniu z telefonów lub 
innych urządzeń. Ci, którzy nie podpiszą takiego wniosku nie mogą korzystać z telefonu i/lub 
innych urządzeń na terenie szkoły. 

Dzwonek szkolny
Dzwonek dzwoni na początku każdej lekcji. Uczniowie powinni to szanować i stawiać się punktualnie 
na lekcje. 

Rowery, deskorolki, hulajnogi i rolki. 
Na terenie szkoły nie wolno jeździć na rowerze, jeździć na deskorolce, hulajnodze lub rolkach, chyba 
że istnieją specjalne udogodnienia dla takiego sprzętu. Rowery powinny być starannie umieszczone 
na specjalnie zaprojektowanym stojaku, a inny sprzęt przechowywany w porozumieniu z 
przełożonym lub personelem szkoły. Należy zadbać o to, aby wszystkie urządzenia zabezpieczające na 
rowerach były sprawne. Niezbędne jest używanie kasków.

Dobre samopoczucie 
• Dbamy o swoje zdrowie i wybieramy zdrowy styl życia.
• Nie używamy wyrobów tytoniowych, alkoholu lub innych

niedozwolonych substancji.

Sytuacja gastronomiczna- stołówka
Ważne jest, aby uczniowie zjedli dobre i zdrowe śniadanie w domu lub zjedli owsiankę, która jest 
serwowana uczniom w szkole bez żadnych opłat. Uczniowie powinni spożywać jedzenie na 
stołówce szkolnej albo w miejscach zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Uczniowie odnoszą 
naczynia , powinni pomagać w utrzymaniu porządku oraz utrzymaniu dobrych manier w swoim 
otoczeniu. 

Drugie śniadanie 
Uczniowie najmłodszego i średniego poziomu jedzą drugie śniadanie w swoich klasach, 
natomiast uczniowie na najstarszym poziomie jedzą na stołówce. Rodzice mogą wykupić 
abonament na owoce/warzywa. 

Foreldrar hafa möguleika á að kaupa ávexti/grænmeti í áskrift. Drugie śniadanie powinno być łatwo dostępne np. pokrojone warzywa i owoce są dobre i zdrowe
dla uczniów. Jest to tylko przekąska, nie cały obiad, więc wystarczy przyjść np. z owocami  i/lub 
warzywamiwarzywami lub chlebem. Rodzice są zachęcani to sprawdzania wartości odżywczych 
i zwrócenia uwagi na zawartość białka, które zawiera często dużo cukru.

Przykładowe drugie śniadanie :
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• Owoce i/lub warzywa
• Chleb pełnoziarnisty z dobrymi dodatkami (kanapka zapakowana, może być 1/1 lub 1/2), 

starajmy się wybierać chleb pełnoziarnisty np. chleb żytni, bułeczki z ziarnami, podpłomyki 
oraz pełnoziarnisty chleb do pity. Wybierajmy zróżnicowane dodatki np. wędliny,ser, pasztet, 
banan, jajka, ogórka, pomidora, jabłko, sałatę, dżem itd.

• Wodę i mleko uczniowie mogą otrzymać na miejsu. W każdej sali są kubki oraz dzbanki z 
wodą.  

Grunnskóli Grindavíkur jest zieloną, ekologiczną szkołą dlatego zachęcamy uczniów  do 
używania opakowań wielokrotnego użytku. 

Napoje nie są sprzedawane w szkole.

Słodycze, napoje gazowane i napoje energetyzujące

Zabronione jest jedzenie słodyczy, picie napojów gazowanych oraz energetyzujących w 
szkole , chyba że za specjalnym przyzwoleniem pracowników( np. w czasie zebrań 
klasowych, obchodzenia małych świąt Bożego Narodzenia, podczas wyjazdów oraz na 
imprezie zakończenia szkoły).

Aktywność

• Uczymy się jak nalepiej potrafimy
• Jesteśmy punktualni i bierzemy aktywny udział w

pracy szkolnej
Przegląd frekwencji dostępny jest na platformie Mentor. 
Opiekun ma obowiązek powiadomienia o chorobie i wolnym w sekretariacie szkolnym lub na platformie 
Mentor. O wolne na 3 dni lub dłużej należy złożyć podanie pisemne do dyrektora szkoły lub zastępcy 
dyrektora. Sekretarz szkoły wysyła rodzicom miesięczny przegląd frekwencji na platformie Mentor. Jeśli 
uczeń/rodzic nie skomentuje frekwencji na Mentor od razu, zostaje ona zatwierdzona. 

Ważne jest, by rodzice/ opiekunowie powiadomili szkołę o chorobie lub wolnym przed godzina 8:00 każdego 
dnia, kiedy uczeń nie zjawi się do szkoły. 

Pracowitość 
Każdy uczeń zaczyna każdy semestr z 10,0 punktami z frekwencji. Nieobecności oraz spóźnienia są 
później odliczane. Punkty, które są na koniec semestru, liczone są jako ocena za frekwencję.  

Nieupoważnione nieobecności 
Za pierwszą nieusprawiedliwioną nieobecność (F) nie jest nic odliczane, natomiast po tym odliczane jest 
0.5 punkta z oceny frekwencji za każdą nieobecność. Jeżeli uczeń jest nieobecny bez pozwolenia przez 
cały dzień, nauczyciel prowadzący/ dyrektor oddziału powienien znaleźć przyczynę jego nieobecności 
zgodnie z  zasadą odejmowania punktów. 

Spóźnianie 
Jeżeli uczeń spóźni się 10 minut na zajęcia, w dzienniku powinno pojawić się S, w innym przypadku 
mowa jest o całkowitej nieobecności.  
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Po pierwszym S nie odejmuje się żadnych punktów, po tym odejmuje się za każdym razem 0,2 
punkta. Jeśli uczeń zejdzie do 8,0 punktów we frekwencji, nauczyciel nadzorujący informuje o tym 
rodziców/opiekunów. Jeśli uczeń zejdzie do 7,0 punktów uczeń wraz z rodzicami muszą stawić się na 
rozmowę z wychowawcą. 

 Jeśli uczeń zejdzie do  5,0 jego  sytuacja jest na tyle poważna, że zostanie specjalnie omówiona przez 
dyrektora działu z rodzicami / opiekunami. 

Jeśli uczeń zejdzie poniżej 5,0 we frekwencji ma on możliwość odrobienia tych punktów, ale pod 
pewnymi warunkami. Jeśli zachowanie i frekwencja są płynne w ciągu tygodnia, może uczeń 
otrzymać 0,5 punkta. Rodzice są informowani, że jeśli frekwencja nie poprawi się w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni, sprawa zostanie skierowana do urzędu opieki nad dziećmi w mieście Grindavík.

Zgodnie z prawem dyrektor musi zgłosić niezadowalającą frekwencję ucznia w szkole do 
władz ds. opieki nad dziećmi.

Reakcja szkoły podstawowej Grindavík z powodu niezadowalającej frekwencji uczniów w szkole- 
choroba/nieobecność

W przypadku podejrzenia problemu z uczęszczaniem do szkoły pomimo pozytywnej oceny frekwencji, należy 
zbadać zgłoszenia choroby i urlopu w ciągu roku szkolnego (nie obejmuje potwierdzonej długotrwałej choroby i 
potwierdzonego pisemnego urlopu). Szkoła może zażądać zaświadczenia o chorobie. Odpowiedzi na 
nieodpowiednią frekwencję w szkole są następujące. Dobrze jest stosować kryteria dotyczące liczby 
zachorowań i/lub dni urlopu na każdym poziomie, ale ważne jest również, aby odpowiedź była szacowana na 
podstawie sytuacji każdego ucznia indywidualnie.

Krok 1 – Kryteria od 5 do 9 chorób i/lub nieobecności-
Wychowawca wysyła rodzicom list o frekwencji poprzez platformę Mentor, po czym kontaktuje się z rodzicami 
i prosi o wyjaśnienie. 

Krok 2 – Kryteria od 10 do 14 chorób i/lub nieobecności- 
Wychowawca wysyła rodzicom ponownie list o frekwencji poprzez platformę Mentor. Wychowawca 
kontaktuje się z rodzicami. Jeżeli 80% dni lub więcej ze wszystkich dni nieobecności są zgłoszone jako choroba, 
wychowawca informuje pielęgniarkę szkolną o sytuacji i ocenia możliwą pomoc w sytuacji dziecka. Pielęgniarka 
szkolna porusza temat z Nemendaverndarráð jeśli najdzie taka potrzeba. Dyrekcja szkoły informuje o stanie 
rzeczy.  

Krok 3 – Kryteria od  15 do 19 chorób i/lub nieobecności- 
Zebranie z wychowawcą i uczniem, wraz z rodzicami oraz dyrektorem działu. Ustalony jest plan, w którym 
mowa będzie o tym w jaki sposób rodzice oraz uczeń mogą poprawić frekwencję ucznia.  

Krok  4 – Kryteria od  20 do 29 chorób i/lub nieobecności- 
Sprawa kierowana jest pod obrady Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor zaprasza rodziców na spotkanie 
(ewentualnie z udziałem przedstawiciela Rady Ochrony Uczniów). Ustalony jest plan określ ający, czy bieżąca 
praca zostanie wykonana z rodzicami, czy  też sprawa zostanie skierowana do komitetu ochrony dzieci.

Krok 5 – Kryteria od 30 lub więcej chorób i/lub nieobecności- 
Szkoła informuje Służbę Opieki nad Dziećmi miasta Grindavík o frekwencji ucznia. 
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Szkoła Podstawowa Grindavík opiera zasady komunikacji i zachowania na ideologii polityki 
rozwoju.

Reakcja na łamanie zasad szkolnych 
Regulamin szkolny musi być znany wszystkim, dostępny na korytarzach oraz w klasach. Nauczyciele 
przedstawiają regulamin uczniom i instruują w ich przestrzeganiu. Pomagają uczniom znaleźć sposoby, które 
nie są sprzeczne z zasadami. Ważne jest, aby wszyscy w społeczności szkolnej zwracali uwagę i interweniowali 
w incydentach tak szybko, jak to możliwe, aby natychmiast powstrzymać niepożądane zachowanie. Następnie 
należy prowadzić w konstruktywny sposób, wskazując uczniom, że popełnili błąd. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni i dzięki temu kształtujemy dobrą szkolną atmosferę. 
Skuteczny sposób wyjście z sytuacji– przebudowa moralna
Uczniowie mogą znaleźć skuteczny sposób na wyjście z sytuacji jeżeli ich zachowanie jest nieodpowiednie. 
Chcemy pracować nad dyscypliną w taki sposób, że wszystkie strony wyjdą z sytuacji mocniejsze, zajrzą w głąb 
siebie oraz uzyskają lepszą kontrolę nad własnym zachowaniem. Osoby pracujące w społeczności szkolnej są 
zwykłymi ludźmi, którzy tak jak inni mogą popełniać błędy w swoim zachowaniu oraz komunikacji z innymi . 
To dotyczy wszystkich, uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz innych pracowników szkoły.  Najlepszym sposobem 
rozwiązania problemu jest  przyznanie się do błędu - ułożenie planu w celu ich naprawienia- i uczenie się na 
swoich błędach, które mogą pomóc w podobnych sytuacjach w przyszłości. 

Przykład przebudowy moralnej 
 w czasie zajęć:
• nauczyciel/pracownik upomina ucznia i daje mu szansę na kontrolę swojego

zachowania i naprawienia swojego błędu ( poprawę nawyków/ znalezienie sposobu,
który zadowoli jego punkt widzenia ),

• nauczyciel może zwolnić ucznia z lekcji, jeśli źle zachowywał się w stosunku do
nauczyciela lub spowodował znaczne zakłócenie lekcji i nie zareagował na naganę
nauczyciela. Jeśli nauczyciel/pracownik musiał wydalić ucznia z lekcji, musi wykonać
następujące czynności przy pierwszej nadarzającej się okazji:

➢ Porozmawiać z uczniem na osobności o przewinieniu i stworzyć z nim plan
naprawy błędu/pokoju

➢ Przedstawić plan stronom powiązanym z problemem
➢ Nawiązać kontakt z opiekunami ucznia
➢ Zanotować  naruszenie i reakcje zaangażowanych osób, przekazać raport

nauczycielowi prowadzącemu i przedstawić mu sprawę.
• wychowawca oraz nauczyciel/pracownik przestrzegają planu odbudowy moralnej

poprzez rozmowę
• ci, którzy są zaangażowani w problem otrzymują informacje o planie ucznia od

wychowawcy
• informacje są zamieszczone na Mentor dla wychowawcy, po czym on informuje

rodziców, że uczeń naprawił swoje błędy i sporządził plan rozwoju moralnego,
poprawy.

• wychowawca nadzoruje postępy poprzez rozmowy z uczniem

Na tym etapie rolą kierownika wydziału jest udzielenie pomocy poprzez tworzenie 
sytuacji, w których nauczyciel może omówić problemy z danym uczniem.
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Na korytarzach, w bibliotece, na stołówce, sali sportowej oraz na  terenie szkoły:

• nauczyciel/pracownik upomina ucznia i daje mu szansę na kontrolę swojego zachowania i
naprawienia swojego błędu ( poprawę nawyków/ znalezienie sposobu, który zadowoli jego
punkt widzenia ),
• Jeśli to nie nastapi, pracownik wysyła ucznia do nauczyciela wychowawcy, który:

➢ Rozmawia z uczniem na osobności o przewinieniu i tworzy z nim plan
naprawy błędu/pokoju

➢ Przedstawia plan stronom powiązanym z problemem
➢ Kontaktuje  się z opiekunem  (jeśli jest taka potrzeba),
➢ Zanotowuje  naruszenie i reakcje zaangażowanych osób, przekazuje raport

nauczycielowi prowadzącemu i przedstawia mu sprawę,
➢ wychowawca przestrzega planu odbudowy moralnej poprzez rozmowę

• to samo dotyczy innych poważnych przewinien na korytarzach lub innych naruszeń
regulaminu szkolnego
• informacje przekazywane są ustnie lub poprzez platformę Mentor do wychowawcy, po czym
on informuje rodziców, że uczeń naprawił swoje błędy i sporządził plan rozwoju moralnego,
poprawy.
• wychowawca nadzoruje postępy poprzez rozmowy z uczniem

Jeżeli uczeń nie przyjmie propozycji o utworzeniu planu poprawy, sprawa kierowana jest do 
wychowawcy/dyrektora oddziału odpowiedniego poziomu, który planuje kolejne kroki. W 
większości przypadków zwołuje się w trybie natychmiastowym spotkanie z uczniem i rodzicami. 
Zwykle obejmuje to działania, które nie są oparte na samokontroli ucznia, ale na zasadach i 
nadzorze. 
Przykłady środków zaradczych, w sytuacji gdy uczeń nie jest w stanie lub nie chce poprawić 
swojego zachowania:

• sporządzona jest umowa z zasadami postępowania,
• uczeń zaproszony jest do doradcy szkolnego
• odniesienie do środków specjalnych
• skierowanie do psychologa szkolnego ( za zgodą

rodziców),
• spotkanie ze wszystkimi nauczycielami ucznia
• tymczasowe zmiany w planie zajęć ucznia,
• regularne spotkania z rodzicami/wychowawcami,
• skierowanie do samorządu uczniowskiego  (za zgodą

rodziców),
• rodzice towarzyszą dzieciom podczas lekcji
• pomoc klasowa,
• specjalny nadzór podczas przerw szkolnych.

Z razie powtarzających się naruszeń wychowawca nadzorujący i dyrektor oddziału zajmują się 
sprawami w porozumieniu z rodzicami/opiekunami. 
Poważne naruszenia są zawsze traktowane w sposób jasny. Kiedy uczniowie popełniają poważne 
wykroczenia, wzywani są rodzice. Uczeń zostaje wydalony ze szkoły na czas przygotowania sprawy. 
Szkoła działa zgodnie z ustawą o szkolnictwie obowiązkowym w takich sprawach, trybach 
postępowania w sprawach o wykroczeniach i poważnych wykroczeniach dyscyplinarnych (Ustawa o 
szkolnictwie obowiązkowym 91/2008 z późniejszymi zmianami 91/2011 oraz Rozporządzenie 
1040/2011, rozdziały IV - VI w sprawie odpowiedzialności i obowiązków społeczności szkolnej w 
szkołach podstawowych).




