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REGULAMIN  

SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 18 IM.ZOFII NAŁKOWSKIEJ 

W POZNANIU 

 

I. PRAWA I OBOWIAZKI 

 

1.Uczniowie mają prawo do : 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,   

2) wysokiej jakości edukacji opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko wykwalifikowanej 

kadry, 

3)   znajomości celu lekcji, jasnego i zrozumiałego przekazu materiału lekcyjnego, 

4)  korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, a w szczególności: 

a)  uczestniczenia w wybranych przez siebie kołach zainteresowań i innych formach działalności 

pozalekcyjnej organizowanych przez szkołę 

b)  uczestniczenia w szkolnych konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach zgodnie ze swoimi  

zainteresowaniami. 

6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę  przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,   

7) nietykalności osobistej 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

11) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także  

     światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

12) uzyskania na początku roku szkolnego szczegółowych informacji na temat wymagań  

      edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć  

      edukacyjnych, 

13) przerw świątecznych i ferii bez pracy domowej. 

14) tygodniowego rozkładu lekcji, zgodnego z zasadami higieny umysłowej, 

15) poznania na pierwszej godzinie wychowawczej warunków i sposobów oraz kryteriów   

      oceniania zachowania, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena  

      klasyfikacyjna zachowania oraz skutków ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny  

      klasyfikacyjnej zachowania, 

16) uzyskania informacji o trybie ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  

      dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 

17) otrzymania informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocenach  

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

18) uzyskania zwolnienia z zajęć w trakcie ich trwania, jeżeli uzasadnia je zły stan zdrowia lub  

      inna ważna przyczyna(zwolnienia tego, na wniosek i osobisty odbiór rodzica –prawnego      

      opiekuna, udziela wychowawca klasy, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciel   

      prowadzący zajęcia );osoba zwalniająca ucznia zaznacza ten fakt w dzienniku lekcyjnym, 

19) nie więcej niż trzech kontrolnych prac pisemnych w tygodniu, 

20)  nie więcej niż jednej dziennie kontrolnej pracy pisemnej 

21) jednokrotnego poprawiania oceny z zajęć edukacyjnych w formie i terminie wyznaczonym   

      przez nauczyciela, 

22) poznania szczegółowego zakresu materiału obowiązującego na kontrolnej pracy pisemnej, 

23) otrzymania do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych na czas określony przez 

nauczyciela, 

24) uzyskania informacji o wynikach sprawdzianów i kartkówek w ciągu 14 dni od daty ich  

      przeprowadzania, 

25) poznania z tygodniowym wyprzedzeniem terminów sprawdzianów,  / nie dotyczy to  

      kartkówek rozumianych jako pisemną formę wypowiedzi obejmujących 3 lekcje, których   

      się nie zapowiada/. 
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26) poznania , na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, proponowanej oceny z 

zajęć edukacyjnych i zachowania, 

27) możliwość 2 krotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych, według zasad  

      ustalonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

28) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w  

      organizacjach działających w szkole, 

29) korzystania z ustalonych przez samorząd dodatkowych przywilejów, 

30) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć 

szkolnych, 

31) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii 

32) reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

33)  wybierania i bycia wybieranym do Samorządu Uczniowskiego. 

34) do 3 dni nauki wolnych od zajęć przeznaczonych na wycieczkę klasową(  klasy 4 -  6 ) oraz do 5 dni 

nauki przeznaczonych na „Zieloną szkołę” ( klasy 1 – 3) 

35) uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na  

indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje Dyrektor szkoły na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach 

36)  gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie, Statucie oraz odrębnych przepisach. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegać obowiązujące w Szkole przepisy, a zwłaszcza postanowienia zawarte w Statucie oraz 

innych regulaminach, 

2) dbać o honor i dobre imię szkoły, 

3) punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia, 

4) uzupełniać braki wynikające z absencji, 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w: 

a. obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych wprowadzonych do szkolnego planu 

nauczania, 

b. zajęciach religii/etyki, jeżeli jest to zgodne z życzeniem rodziców(prawnych opiekunów)ucznia, 

c. zajęciach wychowania do życia w rodzinie, po wyrażeniu zgody na to w formie pisemnej przez 

rodziców(prawnych opiekunów), 

d. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub innych zajęciach specjalistycznych po wyrażeniu na to 

zgody przez rodziców(prawnych opiekunów), 

e. pozostałych zajęciach pozalekcyjnych, w których udział uczeń zadeklarował na początku roku 

szkolnego, 

6) uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie szkoły i boiska szkolnego( wg harmonogramu 

ustalonego przez Samorząd Uczniowski), 

 

 

II. PROCEDURY LEKCYJNE 

 

1. Zeszyt przedmiotowy 

1) uczniowie maja prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt 

2) uczniowie mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami  

nauczyciela. 

  

2. Prace domowe: 

       Uczniowie maja prawo do: 

1) uwzględniania przez nauczyciela ich psychofizycznych i fizycznych możliwości, 

2) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe. 

 

       Uczniowie mają obowiązek: 

1) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 

2) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane. 

3. Dzienniczek.  

1) w szkole obowiązują dzienniczki uczniowskie. 

2) dzienniczki zakładają uczniowie z pomocą wychowawcy w zeszytach według określonego wzoru, 

3)  pierwsza strona dzienniczka zawiera dane ucznia, 

4) wszystkie informacje winny być przekazywane rodzicom w formie pisemnej adnotacji w dzienniczku 

ucznia oraz i-dzienniku, 

5) uczeń ma obowiązek systematycznie nosić dzienniczek do szkoły.  
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III. SALA    LEKCYJNA 

 

 1. Uczniowie mają prawo:  

         1) do udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali według własnego projektu uzgodnionego z     

             wychowawcą i rodzicami. 

 2. Uczniowie mają obowiązek : 

         1)  pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 

         2)  dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

         3)  niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń. 

IV. OCENIANIE 

Zasady oceniania określa Statut Szkoły. 

V. FORMALNE PROCEDURY WSPÓŁZYCIA W SZKOLE 

 

 1. Wejście do klasy: 

     1)  nauczyciel otwiera klasę, 

     3)  uczniowie wchodzą do klasy spokojnie parami, 

     4)  wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, 

     5)  uczniowie przygotowują się do lekcji, 

     6)  nauczyciel sprawdza listę obecności, odnotowuje nieprzygotowanie, 

     7)  uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji. 

2. Zachowanie w czasie zajęć edukacyjnych  : 

1) każdy uczeń w czasie lekcji pracuje, koncentrując się maksymalnie, 

2) systematycznie i rzetelnie zdobywać wiedzę,  

3) wykonuje polecenia nauczyciela, 

4) po wejściu do klasy osoby dorosłej uczniowie wstają i ponownie siadają na polecenie nauczyciela, 

5) przestrzega, ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i porządku w czasie lekcji (m.in. nikt nie je, 

nie pije napojów, nie żuje gumy), 

3. Zakończenie zajęć edukacyjnych : 

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

2) uczniowie wstają i żegnają się z nauczycielem, 

3) uczniowie zobowiązani są pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a 

kontrolują dyżurni, 

4) po ostatniej lekcji w danej sali uczniowie są zobowiązani ustawić krzesła na stolikach, zamknąć okna i 

pozostawić czystą tablicę, 

5) uczniowie spokojnie wychodzą na przerwę, 

6) czas zajęć edukacyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej – zgodnie z planem zajęć 

ucznia. 

4. Zastępstwa: 

1) w i-dzienniku podawane są informacje o zastępstwach za nieobecnego nauczyciela, 

2) zmiany w planie lekcji podaje uczniom także wychowawca klasy lub inny nauczyciel z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem, 

3) w czasie zastępstw na zajęciach edukacyjnych nauczyciel może prowadzić lekcje z zajęć 

edukacyjnych lub zajęcia wychowawcze, 

4) na lekcjach zastępczych nie przeprowadza się sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek za 

wyjątkiem sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek zapowiedzianych przez nauczyciela zajęć 

edukacyjnych, 

5) w wyjątkowych, nieprzewidzianych okolicznościach, np. przypadku nieprzybycia na czas nauczyciela 

na zastępstwo lub nagłej choroby nauczyciela, przewodniczący samorządu klasowego bądź zastępca, 

sygnalizuje to w pokoju nauczycielskim  lub w sekretariacie szkoły. 

6)  w przypadku nagłej absencji nauczyciela: uczniowie klas IV-VIII mogą być zwolnieni z ostatnich 

lekcji do domu(Uwaga: zgodnie z oświadczeniem rodzica(prawnego opiekuna) „Wyrażam zgodę na 

zwolnienie mojego dziecka do domu z ostatniej lekcji w przypadku nagłej, niezaplanowanej 

nieobecności nauczyciela. Jednocześnie biorę na siebie pełna odpowiedzialność prawną za pobyt i 

bezpieczeństwo dziecka w tym czasie poza terenem szkoły.” Uczniowie klas I – III nigdy samodzielnie 

nie opuszczają szkoły przed planowanym zakończeniem zajęć. 

 5. Usprawiedliwianie nieobecności : 

1) uczeń ma obowiązek przedstawiać  pisemne usprawiedliwienia swojej nieobecności napisane przez 

rodziców(prawnych opiekunów) lub zwolnienie lekarskie w terminie 7 dni po ustaniu nieobecności oraz 

usprawiedliwiania spóźnień w bieżącym lub najdalej następnym dniu również w formie pisemnej i za 

pomocą i-dziennika, 
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2) jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił jakiekolwiek zajęcia, 

zgodnie z planem dnia zajęcie edukacyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób 

opuszczonych godzin,  

3) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii/etyki, wychowania fizycznego lub wychowania do 

życia w rodzinie , przebywają w tym czasie w świetlicy lub w czytelni, chyba , że są to pierwsze lub 

ostatnie lekcje. W tym przypadku za zgodą rodziców(prawnych opiekunów)-pisemnego oświadczenia 

mogą być zwolnieni do domu, 

4) w przypadku braku informacji o przyczynach nieobecności ucznia w szkole w ciągu 3 dni wychowawca 

zobowiązany jest skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, 

 

6. Używanie telefonów komórkowych: 

 

1) W Szkole istnieje bezwzględny zakaz używania na zajęciach edukacyjnych, przerwach 

międzylekcyjnych, a także na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie Szkoły telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

2) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

3) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego 

przez uczniów. 

4) O korzystaniu z telefonów i urządzeń elektronicznych w świetlicy decydują wychowawcy świetlicy 

5) Nie wolno uczniom ładować telefonów i innych urządzeń elektronicznych w Szkole.  

6) W uzasadnionych przypadkach uczeń może korzystać z: telefonu stacjonarnego lub komórkowego w 

miejscach do tego przeznaczonych (sekretariat Szkoły, gabinety: pedagogów, psychologa, 

wicedyrektora). 

7) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas wycieczek szkolnych po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z telefonu komórkowego 

z wychowawcą lub kierownikiem wycieczki. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki 

ponoszą rodzice ucznia.  

8) Na terenie Szkoły obowiązuje również całkowity zakaz używania telefonów i urządzeń elektronicznych 

w celu nagrywania filmów, robienia zdjęć oraz przesyłania treści niedozwolonych, niezgodnych z 

przyjętymi normami etycznymi np.: filmów, tapet, dzwonków, itp. 

9) Zabrania się publikowania przez uczniów zdjęć i filmów zawierających wizerunki innych uczniów bez ich 

wyraźnej zgody. 

10) Naruszenie przez ucznia powyższych zasad skutkuje odebraniem przez nauczyciela telefonu 

komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego i zdeponowaniem go w sekretariacie Szkoły. 

Przed odebraniem telefonu przez nauczyciela uczeń zobowiązany jest go wyłączyć ( może na własną 

odpowiedzialność usunąć z telefonu komórkowego Kartę SIM).  W przypadku odmowy wyłączenia 

telefonu, nauczyciel wyłącza urządzenie w obecności ucznia. 

11) Nauczyciel, który odebrał uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne, przekazuje je 

wraz z uczniem do sekretariatu Szkoły i podpisuje oddanie sprzętu w rejestrze znajdującym się w 

sekretariacie Szkoły. Sekretarz powiadamia niezwłocznie rodziców telefonicznie bądź uczeń sms-em . 

12) Uprawnionymi do odbioru telefonu lub urządzenia elektronicznego z depozytu są wyłącznie rodzice 

ucznia w  sekretariacie Szkoły w godzinach jego pracy, czyli od 7.30.00 do 15.00.  

13) Nauczyciel, który odebrał uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne, w jak 

najkrótszym czasie od zdarzenia informuje wychowawcę klasy o zaistniałym fakcie i odnotowuje ten 

fakt w i-dzienniku. 

14) Wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w Szkole zasady 

korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

15) W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego, uczniowi obniża się punkty, zgodnie z zasadami oceniania zachowania ( Karta 

zachowania). 

16) Szkoła nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane przez uczniów w mediach 

społecznościowych, Internecie, itp. Za treści te uczniowie i ich rodzice podlegają odpowiedzialności 

określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 
VI. STRÓJ UCZNIOWSKI 

 

1. Strój codzienny: 

1) czysty, skromny, schludny, estetyczny, 

2) nie może być przezroczysty, powinien zakrywać bieliznę, 

3) nie wolno eksponować odkrytych ramion, brzucha i głębokich dekoltów, 

4) buty na płaskim obcasie, bezpieczne, 

5) dodatki i biżuteria powinna być skromna: dopuszczalne jest noszenie przez uczennice  
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dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach tylko jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni 

delikatnych ozdób, 

6) zakaz farbowania włosów , stosowania makijażu, noszenia tipsów, ozdabiania paznokci oraz 

noszenia zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii. 

7) zakaz okazywania swym ubiorem i wyglądem przynależności do subkultur i propagowania 

ideologii, 

8) zakaz noszenia czapek i kapturów. 

2. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca i okoliczności pobytu ( szkoła-lekcja, dyskoteka, 

wycieczka, teatr itp.).W czasie wyjść i wyjazdów poza szkołę obowiązuje tarcza szkolna. 

3. Nauczyciele mają prawo do: 

1) zwrócenia uwagi uczniowi, jeśli jego ubiór jest niewłaściwy, 

2) powiadomienia rodziców o nierespektowaniu przez ucznia jego obowiązków dotyczących stroju. 

4. Rodzice mają obowiązek dbania o czysty i estetyczny wygląd swego dziecka. 

5. Strój galowy podczas uroczystości klasowych, szkolnych, świąt narodowych, konkursów oraz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz  :   

1) dla dziewcząt - biała bluzka, ciemna spódniczka lub spodnie, ciemna sukienka, 

2) dla chłopców- biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur, 

3) tarcza szkolna.  

6. Strój sportowy (na lekcjach wychowania fizycznego): 

1) biała bluzka, spodenki sportowe, skarpetki, obuwie sportowe, 

7. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób. 

VII. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Uczniowie mają prawo do : 

1)  uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,  

2) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,  

3) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w 

zakresie przestrzegania reguł demokracji.  
 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcję w nich objęły osoby 

godne zaufania i odpowiedzialne, 

2)  respektowania uchwał władz samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniałby swoich funkcji. 

VIII.  ODPOCZYNEK  I ZACHOWANIE PODCZAS PRZERW 

 

1. Uczniowie mają prawo do : 

1) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli,  

z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze, 

2) odpoczynku podczas przerwy, 

3) zgłaszania nauczycielowi dyżurującemu zauważonych agresywnych zachowań kolegów. 

2. Uczniowie mają obowiązek : 

1) wychodzenia na przerwy, 

2) przebywania na piętrze, na którym odbywała się lub aktualnie odbywać się będzie kolejna 

lekcja, 

3) spacerowania po korytarzu lub boisku, 

4) podporządkowywania się poleceniom dyżurujących nauczycieli, 

5) spędzania dużych przerw na boisku szkolnym, z wyjątkiem przypadków szczególnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły, 

6) po dzwonku na lekcje ustawienia się przy sali, w której odbędzie się lekcja. 

3. Uczeń ma zakaz: 

1) samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć edukacyjnych, przerw oraz imprez 

organizowanych przez szkołę(odpowiedzialność za zdarzenia i wypadki w czasie 

samowolnego opuszczenia terenu szkoły ponoszą rodzice/prawni opiekunowie), 

2) biegania po korytarzach, schodach oraz wszelkich niebezpiecznych zachowań zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów (szturchania, popychania, bójek, itp.), 

3) zjeżdżania po poręczach, 

4) siadania na parapetach , 

5) wychylania się i wychodzenia przez okna, 

6) grania na terenie szkoły w : piłkę ,karty, rzucanie piłeczką itp., 

7) jeżdżenia na rolkach, hulajnogach, rowerach na korytarzach i na boisku szkolnym. 
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IX. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 

1. Uczniowie mają prawo do:  

1) ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa, 

2)  uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłej choroby 

3) w czasie przerw, o ile pozwala pogoda, przebywania na boisku szkolnym, 

4) przestrzegania prawa szkolnego. 

 

2. Uczniowie mają obowiązek :  

1) wchodzić do szkoły po dzwonku o godz.7.50; 

2) na późniejsze lekcje wchodzić po dzwonku na przerwę poprzedzającym lekcję, którą rozpoczyna 

zajęcia, 

3) w przypadku konieczności wcześniejszego przyjścia do szkoły, do czasu rozpoczęcia   

            zajęć przebywać w świetlicy lub czytelni, 

4) po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę, uczniowie 

zapisani do świetlicy zgłaszają swoją obecność w świetlicy, pozostali uczniowie mogą przebywać 

na terenie szkoły, jeżeli wynika to z potrzeb szkoły(np. próby) tylko pod opieka nauczyciela, 

5) respektować regulaminy pracowni przedmiotowych, 

6)  o złym samopoczuciu zgłosić wychowawcy, innemu nauczycielowi lub higienistce szkolnej, 

7) uczeń chory może być zwolniony z zajęć, gdy odbiorą go ze szkoły rodzice(prawni opiekunowie) 

lub osoby przez nich wyznaczone. W nagłych wypadkach wzywane jest pogotowie, 

8) poszanowania mienia szkolnego i cudzej własności (za  celowe zniszczenie  mienia materialnie  

odpowiedzialni są rodzice(prawni opiekunowie), 

9) przestrzegania prawa szkolnego. 

 

3. Uczniom zabrania się :  

1) zapraszać do szkoły osoby obce, 

2) noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (np. kolczyki, korale itp.),  

3) przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i demoralizujących innych 

uczniów, 

4) posiadania i stosowania wszelkich używek, 

5) przebywania na terenie szkoły (budynek, boisko) po zakończonych zajęciach, 

6) przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich 

zagubienie). 

 

   4.  Uczniowie zobowiązani są do: 

1) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do dorosłych i kolegów, a w 

szczególności: 

a) przeciwstawiania się wulgaryzmom i brutalności, 

b) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

c) szanowania cudzej godności i praw innego człowieka, 

d) dbania o kulturę języka w szkole i poza nią 

e) przeproszenia nauczyciela lub każdego pracownika szkoły za swe nieodpowiednie 

zachowanie. 

2) informowania wychowawcę klasy lub innego nauczyciela o mających miejsce wobec niego lub 

innych uczniów aktach agresji bądź innych zachowaniach uczniów lub dorosłych zagrażających 

poczuciu jego bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego, w tym próbach nakłaniania do 

spożywania lub zakupu środków uzależniających. 

3) nie trzymania rąk w kieszeniach, w czasie witania się lub żegnania z wszystkimi pracownikami 

szkoły.  

4) cichego i kulturalnego spożywania posiłków w stołówce szkolnej. 

5) pozostawiania okryć wierzchnich w szatni szkolnej. 

 

X.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Uczeń może otrzymać  nagrody i wyróżnienia za : 

1) prezentowanie wzorowej kultury osobistej, 

2) aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, 

3) znaczące osiągnięcia w zawodach i konkursach międzyszkolnych, 

4) wzorową postawę wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

osób ze środowiska pozaszkolnego, 

5) godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym: 

a. reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, 
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b. aktywny udział w uroczystościach przygotowanych przez szkołę na rzecz środowiska, 

c. aktywny udział w pracach młodzieżowych organizacji pozaszkolnych działających na 

rzecz środowiska, 

6) inicjowanie i realizację zadań wzbogacających życie szkoły, podnoszących jej autorytet w 

środowisku, 

7) okazaną bezinteresowną pomoc , 

8) dzielność i odwagę, 

9) wzorową frekwencję. 

 

2. Nagroda może być przyznana w formie : 

1) pochwały wychowawcy na forum klasy i w i-dzienniku, 

2) pochwały dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 

3) półrocznego wyróżnienia na apelu w obecności społeczności uczniowskiej, 

4) pochwały nadanej przez samorząd uczniowski, 

5) wyróżnienia w gazetce szkolnej, 

6) udziału w poczcie sztandarowym szkoły,  

7) dyplomu, 

8) listu pochwalnego do rodziców, 

9) nagrody książkowej lub rzeczowej. 
 

XI.  KARY  

1. Uczeń może otrzymać kary za: 

 

1) niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły, 

2) używanie wulgarnego słownictwa, 

3) niszczenie mienia szkoły, 

4) uleganie nałogom (picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków), 

5) kradzieże, 

6) stosowanie przemocy wobec innych, 

7) wejście w kolizję z prawem, 

8) nieusprawiedliwioną absencję, 

9) nieprzestrzeganie regulaminu szkoły. 

 

2.  Formy karania: 

1) upomnienie wychowawcy na forum klasy i odnotowanie tego faktu w i-dzienniku, 

2) wezwanie rodziców na rozmowę, 

3) rozmowa z pedagogiem , psychologiem szkolnym, a później z dyrektorem szkoły, 

4) zawieszenie w prawach ucznia: 

a. zakaz udziału w imprezach  i uroczystościach klasowych, 

b. zakaz udziału w imprezach  i uroczystościach szkolnych, 

c. zakaz udziału w wyjściach i wycieczkach klasowych, 

d. reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

e. odwołania z funkcji pełnionej w klasie lub w szkole,  

5) przeniesienie karne do klasy równoległej, 

6) wystąpienie z wnioskiem do sądu dla nieletnich 

7) za notoryczne łamanie Regulaminu Szkoły uczeń spoza obwodu może zostać przeniesiony do 

szkoły rejonowej. 

8) przeniesienie do innej szkoły(zgodnie z przepisami prawa) za : 

a. umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi, 

b. dopuszczenie się kradzieży, włamań, 

c. wejście w kolizję z prawem, 

d. demoralizację innych uczniów(wagary, rozbój, alkohol, papierosy i inne używki), 

e. permanentne naruszanie Statutu Szkoły oraz obowiązujących regulaminów. 

 

3.  Ukaranie ucznia, którąkolwiek z kar, skutkować będzie przyznaniem punktów ujemnych zgodnie z 

kryteriami w Karcie Zachowania zawartymi w SSO, stosownie do przewinienia będącego podstawą 

ukarania. 

4. Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą. 

5.  Uczeń i jego rodzice(prawni opiekunowie) mają prawo do pisemnego odwołania się od wymierzonej kary 

zgodnie z procedura opisaną w § 114 ust.6 Statutu Szkoły. 

6. Wszystkie formy kar odnotowane powinny być przez wychowawcę klasy w klasowym „Zeszycie  

Spostrzeżeń”. 

7. Szczegółowy system nagród i kar określa Statut Szkoły. 
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XII. Inne ważne ustalenia 

 

1.  Uczniowie mają prawo: 

1) korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, ale pod opieką nauczyciela lub 

instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły, 

2) korzystania z biblioteki, czytelni i stołówki szkolnej. Zasady korzystania określają odrębne 

regulaminy.  

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji szkoły,  

2) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

3) wszelkie uwagi dotyczące życia szkoły zgłaszać przez do wychowawcy, pedagoga szkolnego, 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

XIII. Inne postanowienia 

 

1. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność:  

1) wychowawca 

2) opiekun samorządu uczniowskiego  

3) dyrekcja szkoły  

2. Wychowawca zobowiązany jest do udzielania informacji na temat osiągnięć szkolnych ucznia tylko 

rodzicom (prawnym opiekunom), kuratorom sądowym.  

3. Wprowadza się ograniczenie poruszania się rodziców/prawnych opiekunów/ na terenie szkoły.  

1) rodzice /prawni opiekunowie/ odprowadzają dzieci klas I–III do drugich drzwi w przedsionku , 

a one samodzielnie wchodzą na teren szkoły (wyjątek stanowi wrzesień dla rodziców 

/prawnych opiekunów/  dzieci z klas I). Rodzice/prawni opiekunowie/, którzy odbierają dzieci 

ze szkoły również oczekują na nie w przedsionku. 

2) rodzice /prawni opiekunowie/ mogą przebywać na terenie szkoły, gdy chcą : 

a. porozmawiać z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

b. porozmawiać z nauczycielem w godzinach jego konsultacji, 

c. z ważnych powodów skontaktować się ze swoim dzieckiem, 

d. porozmawiać z dyrekcją szkoły w godzinach dyżuru,  

e. z ważnych powodów skontaktować się z dyrekcja szkoły lub innym pracownikiem 

szkoły 

f. uczestniczyć w zajęciach szkolnych, imprezach, uroczystościach, spotkaniach, 

zebraniach.  

4. Osoba  wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest zgłosić się w portierni i wpisać do zeszytu. 

5. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole zainstalowany został 

monitoring- kamery CCTV 

 

XIV.   Postanowienia końcowe 

 

1. Wszyscy uczniowie ,nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania 

postanowień zawartych w regulaminie.  

2. Do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest Dyrektor szkoły.  

3. Dyrektor dokonuje zmian po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą 

Rodziców 

 


