
REGULAMIN   SZKOŁY 

 
I. Prawa i obowiązki ucznia  
A. Uczeń  
Uczniowie mają prawo do : 

- właściwie zorganizowanego procesu 

kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu 

w szkole, 

- poszanowania swojej godności i dobrego 

imienia, 

- rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i 

postępów w nauce, 

rozwijania zdolności i zainteresowań. 

Uczniowie mają obowiązek: 

- przestrzegania prawa szkolnego, 

- chronienia własnego życia i zdrowia, 

- przeciwdziałania zagrożeniom życia i 

zdrowia innych, 

- stosowania się do zasad kultury współżycia 

wobec kolegów, nauczycieli i innych osób, 

- dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro 

szkoły i jej estetyczny wygląd, 

- posiadania identyfikatora i okazywania go 

na żądanie nauczyciela oraz przypinanie go w 

widocznym miejscu przy wejściu do 

sekretariatu, administracji, biblioteki, 

stołówki, pokoju nauczycielskiego. 

B. Samorząd Uczniowski  
 Uczniowie mają prawo do : 

- uchwalenia regulaminu samorządu 

uczniowskiego, 

- demokratycznego wyboru swoich 

przedstawicieli do organów samorządu, 

- pomocy organizacyjnej i merytorycznej od 

wychowawcy i opiekuna samorządu, 

szczególnie w zakresie przestrzegania reguł 

demokracji. 

Uczniowie mają obowiązek : 

- traktowania wyborów do władz samorządu z 

całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby 

godne zaufania i odpowiedzialne, posiadające 

co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

- respektowania uchwał władz samorządu lub 

odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich 

funkcji. 

C. Lekcja  
Uczniowie mają prawo do : 

- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz 

jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, 

- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku 

natrafienia na trudności. 

Uczniowie mają obowiązek : 

- punktualnego i systematycznego 

przychodzenia na zajęcia,  

- aktywnego udziału w lekcjach i 

przestrzegania ustalonych zasad 

porządkowych, 

- uzupełniania braków wynikających z 

absencji. 

D. Sala lekcyjna  
Uczniowie mają prawo do : 

- udziału w zagospodarowaniu powierzonej 

im sali lekcyjnej według własnego projektu 

uzgodnionego z wychowawcą, 

- kontrolowania porządku zostawionego w 

sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. 

Uczniowie mają obowiązek : 

- pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym 

porządku, uczniowie dyżurni wychodzą z sali 

jako ostatni z nauczycielem i kontrolują stan 

klasy, 

- dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce 

naukowe, 

- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi 

wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych, 



 - uczniowie mają zakaz wchodzenia do sal 

lekcyjnych podczas przerw bez zgody 

nauczyciela. 

E. Odpoczynek   
Uczniowie mają prawo do : 

- odpoczynku podczas przerwy 
Uczniowie mają obowiązek: 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

- dbania o kulturę zachowania i kulturę 

języka, zachowania zasad higieny osobistej i 

higieny otoczenia, 

- uczniom zabrania się biegania po 

korytarzach, samowolnego oddalania się poza 

teren szkoły, 

- po dzwonku na lekcje uczniowie mają 

obowiązek przebywać przy sali, w której 

odbywać się będzie kolejna lekcja i i 

oczekiwać na nauczyciela. 

 

F. Prace domowe  

 
Szczegółowe zasady zadawania prac 

domowych i odpytywania uczniów zawierają 

Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

 

 

 

 

 

 

G. Zeszyt przedmiotowy i podręcznik  

Uczeń ma prawo do : 

- ukierunkowania przez nauczyciela, jak 

prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

Uczeń ma obowiązek : 

- posiadania i starannego prowadzenia 

zeszytów i zeszytów ćwiczeń zgodnie z 

wymaganiami nauczyciela, 

- posiadać przynajmniej jeden podręcznik na 

dwoje uczniów. 

II. Formalne reguły współżycia w 

szkole 

 

A. Procedury lekcyjne 
 

 

 

1. Wejście do klasy  

- uczniowie ustawiają się przed klasą, 

- nauczyciel otwiera salę, 

- młodzież wchodzi do klasy spokojnie, zachowując porządek, 

- wszyscy stoją przy ławkach i następuje powitanie, 

- uczniowie przygotowują się do lekcji, 

- nauczyciel sprawdza obecność, 

- uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, podaje przyczynę 

spóźnienia i siada w ławce. 

 



 

2. Zachowanie w czasie lekcji  

- uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc na wyraźne wskazanie nauczyciela, 

- uczeń nie je, nie żuje gumy, 

- nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji, 

- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła , wszyscy wstają, ponownie siadają na 

polecenie nauczyciela. 

 

3. Zakończenie lekcji 

- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, ale zgodnie z dzwonkiem, 

- uczniowie są zobowiązani pozostawić po sobie porządek, za co odpowiadają wszyscy, 

a kontrolują dyżurni. 

 

4. Zastępstwa 

- w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w 

planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne. Na lekcjach 

zastępczych nie przeprowadza się sprawdzianów i kartkówek za wyjątkiem 

sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek zapowiedzianych przez nauczyciela 

zastępowanego. 

 

 

5. Pracownie przedmiotowe 

- szczególne zasady zachowania w pracowniach przedmiotowych oraz w sali 

gimnastycznej określają odrębne regulaminy 

 

 

 6. Dziennik lekcyjny 

- dziennik lekcyjny dla każdej klasy zaprowadza we wrześniu wychowawca klasowy, 

- wychowawca odpowiada za systematyczne prowadzenie dziennika w ciągu roku 

szkolnego, 

- nauczyciele są zobowiązani na bieżąco wpisywać tematy oraz sprawdzać listy 

obecności na zajęciach edukacyjnych, 

- nauczyciele zobowiązani są do kontroli dziennika na każdej lekcji i natychmiastowego 

zgłoszenia jego ewentualnego braku dyrektorom i wychowawcy klasy, 

- dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

- wychowawca klasy  zobowiązany jest  osobiście złożyć dziennik w sekretariacie przed    

każdą dłuższą przerwą w zajęciach edukacyjnych ( ferie, święta, wakacje , itp.). 

 

7. Uczeń poza szkołą 

    W czasie przejścia ze szkoły do innego miejsca zajęć ( Basen, Dom Kultury, Hala SP 2)         

    uczniowie stosują się do następujących  zasad : 

- tworzą zwartą i zorganizowaną grupę, 

- nauczyciel idzie jako pierwszy, 

- przy przejściu przez jezdnię zachowują szczególną ostrożność , 

- nauczyciel wchodzi na jezdnię pierwszy, zatrzymując się na środku przeprowadza 

grupę, 

- uczniowie za przejściem czekają na nauczyciela, aby mógł wyjść na czoło kolumny, 

- nie wolno uczniom odłączać się od grupy. 

W czasie wycieczek i biwaków obowiązuje odrębny regulamin. 



 

8. Nieobecności i zwolnienia z lekcji 

- usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w ciągu tygodnia, wyjątek stanowi 

ostatni tydzień zajęć, kiedy należy usprawiedliwić w ciągu dwóch dni, 

- ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy, dyrekcja szkoły, 

- zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców  zawierającej 

informację o odpowiedzialności za dziecko lub pielęgniarki szkolnej. 

- o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice 

 

 

9. Nagrody i kary 

- za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają  materialnie jego rodzice ( prawni 

opiekunowie ), 

- za szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące formy nagród : pochwała 

wychowawcy  , pochwała dyrektora, nagrody rzeczowe, dyplomy, listy gratulacyjne, 

wpis do Złotej Księgi, 

- kary stosowane w szkole to : uwaga pisemna, upomnienie ustne, nagana 

wychowawcy, nagana Dyrektora, pozbawienie możliwości uczestnictwa w imprezach,  

obniżenie oceny z zachowania, cofnięcie pomocy materialnej, pozbawienie funkcji, 

przeniesienie do innej klasy, przeniesienie do innej szkoły. 

- w sytuacjach wskazujących na naruszanie prawa przez ucznia ( kradzież, bójki, 

wymuszenia, …), szkoła powiadamia policję i sąd dla nieletnich. 

 

 

 

 

 



 B. Inne ważne ustalenia  
     
      

 Wszyscy mają obowiązek reagować a krzywdę dziejącą się uczniowi. 

- w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły; 

czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie 

zajęć ucznia, 

- uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji 

narkotyków i innych środków odurzających,  

- w czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku 

szkolnym, 

- uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć 

pod opieką nauczyciela, 

- uczniowie chodzą do szkoły ubrani skromnie, schludnie, estetycznie ( obowiązuje 

zakaz noszenia bluzek odkrywających ramiona i brzuch oraz noszenia zbyt krótkich 

spódnic i spodenek, 

- w szkole obowiązuje zakaz farbowania włosów, stosowania makijażu, noszenia tipsów 

oraz ozdabiania paznokci, 

- zakazuje się noszenia kolczyków w innych częściach ciała niż uszy, 

- w szkole obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych i dyktafonów podczas 

zajęć edukacyjnych. W przypadku używania tego rodzaju sprzętu na lekcjach 

nauczyciel ma prawo odebrać go i przekazać Dyrekcji szkoły do depozytu. 

Zatrzymany sprzęt osobiście odbierają rodzice/ prawni opiekunowie. 

- sprawy szkolne rozstrzygane są w szkole w drodze negocjacji, 

- w szkole obowiązuje zmiana obuwia na obuwie na białej podeszwie, 

- w szkole nie można nosić nakryć głowy, w wyjątkowych przypadkach zgodę może 

wyrazić Dyrektor szkoły, 

- w dni uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły ubrani odświętnie ( biało – 

granatowo, biało – czarno ) 

 

 

 

 

 

 

 


