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Regulamin Szkoły 
 
 

1. Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której 
przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem 
zobowiązań, z których wykonania są rozliczani. 

2. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Szkoły. 
 
 

Prawa i obowiązki ucznia 
 

1. Uczeń ma prawo do: 
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia (zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej) i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,  
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności, 

c) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 
wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, 

d) wyrażania we właściwej formie opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania 
oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,  

e) poszanowania swej godności, przekonań i własności,  
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób, 
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  
h) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców, 
i) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 
j) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i 

koleżeńskich,  
k) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej,  
l) uczestniczenia w zajęciach i pozaszkolnych – organizowanych w ramach 

możliwości szkoły, 
m) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,  
n) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych – na okres przerw świątecznych i ferii 

nie zadaje się prac domowych,  
o) otrzymania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy 

nauczyciel,  
p) jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności – 

oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i 
umiejętności, zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie: 

 uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 
na warunkach ujętych przez nauczyciela w PZO, 

 aktywność na zajęciach (częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych 
odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w trakcie lekcji, aktywna praca w 
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grupach) nagrodzona jest stopniem lub plusami, za określoną na początku roku 
szkolnego przez nauczyciela liczbę plusów uczeń otrzymuje stopień bardzo dobry 
lub celujący, 

  
q) powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności: 

 prace klasowe przekraczające zakres wiedzy z trzech tematów mogą być w 
ciągu tygodnia tylko dwie, nie więcej niż jedna dziennie, po zapowiedzeniu z 
wyprzedzeniem tygodniowym, 

 sprawdziany (obejmujące zakres wiedzy, większy niż 3 tematy lekcyjne i 
mniejszy niż dział tematów), nie częściej niż jeden dziennie,  

 każda praca klasowa powinna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją 
utrwalającą, która określi treść i umiejętności objęte późniejsza oceną, 

 prace klasowe powinny być oddane i omówione w terminie nie późniejszym 
niż dwa tygodnie od ich napisania, 

 każda ocena musi być jawna, obiektywna i umotywowana,  

 sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, 

 do zapowiedzianych sprawdzianów i prac pisemnych uczeń musi być zawsze 
przygotowany, 

 uczeń ma prawo poprawić niekorzystną ocenę na zasadach i w terminie 
ustalonym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w PZO, 

 jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z cała klasą, to powinien to 
uczynić w ciągu 10 dni po przyjściu do szkoły, po uzgodnieniu terminu z 
nauczycielem przedmiotu – w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym 
terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,  

 uczeń, który celowo unika pracy klasowej traci przywilej pisania jej w innym 
terminie, 

r) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy mimo starań nie radzi 
sobie z opanowaniem materiału i powtórnego,  

s) korzystania z pomieszczeń, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki , 
urządzeń szkolnych i wyposażenia szkoły na zasadach określonych wspólnie przez 
Samorząd Szkolny i Radę Pedagogiczną,  

t) udziału w zagospodarowaniu powierzonej klasie sali lekcyjnej wg własnego 
projektu uzgodnionego z wychowawcą,  

u) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 
organizacjach działających w szkole,  

v) opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
 
2.  Uczeń ma obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 
b) osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, systematycznie przygotowywać się do zajęć 

oraz rozwijać swe zainteresowania i doskonalić umiejętności,  
c) zachowywać się w sposób kulturalny w szkole i poza nią (zakaz używania wulgarnego 

słownictwa; żucia gumy, jedzenia i picia w czasie lekcji, używania bez zgody 
nauczyciela urządzeń elektronicznych na lekcjach i przerwach),  
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d) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, 
prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami 
nauczyciela przedmiotu, 

e) zachowywać się kulturalnie względem nauczyciela oraz innych uczniów podczas 
trwania lekcji, 

f) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 
Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Klasowego lub Szkolnego 
(przestrzegać regulaminów pracowni i zasad BHP na terenie szkoły i poza nią), 

g) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

 okazywać szacunek dorosłym i kolegom,  

 być koleżeńskim i uczynnym, otaczać opieką młodszych i słabszych, bronić 
skrzywdzonych,  

 szanować poglądy i przekonania innych ludzi,  

 zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 
powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu 
 i zdrowiu powierzającego,  

  naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,  

 szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób, 

 dbać o higienę osobistą, bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, 

 nie przynosić do szkoły rzeczy nie mających nic wspólnego z nauką lub 
zagrażających bezpieczeństwu innych 

 nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków 
odurzających,  

h) korzystać z szatni, w tym zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, nosić obuwie 
zamienne:  

 zmienne obuwie w okresie jesienno- zimowym (w terminie określonym przez 
Dyrektora Szkoły),  

 strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (w tym odpowiednie obuwie), 
i) szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie sal i innych pomieszczeń – za wyrządzoną 

szkodę odpowiada materialnie rodzic ucznia – o ile to możliwe uczeń powinien 
naprawić wyrządzoną przez siebie szkodęm  

j) troszczyć się o mienie szkoły i jej wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku 
na terenie szkoły i w jej otoczeniu ( za porządek w klasach odpowiadają wszyscy 
uczniowie, a kontrolują dyżurni), 

k) przebywać na terenie szkoły przez cały czas trwania swoich zajęć, zabrania się 
biegania po korytarzach i klatkach schodowych (uczniowie danej klasy powinni 
przebywać na korytarzy na którym mają lekcje) oraz wychodzenia poza teren szkoły 
bez zezwolenia, 

l) punktualnie i systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne, 
m) usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później 

jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, 
n) uzupełnić braki wynikające z absencji lub nieprzygotowania, 
o) zachować podczas zajęć lekcyjnych ciszę na korytarzach i w otoczeniu szkoły; nie 

zakłócać przebiegu zajęć, klasowych lub szkolnych imprez oraz uroczystości 
p) dbać o schludny ubiór i estetyczny wygląd (zakaz farbowania włosów, malowania 

twarzy i paznokci, noszenia w szkole nakryć głowy); w wyznaczone dni uroczystości 
szkolnych, reprezentowania szkoły w konkursach ucznia obowiązuje strój galowy, 
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q) po dzwonku na lekcje zająć swoje miejsce w ławce i po przygotowaniu zeszytów oraz 
książek w ciszy czekać na nauczyciela; nie zmieniać samowolnie miejsca 
wyznaczonego przez nauczyciela, 

r) posiadać ważną legitymację szkolną i dbać o jej stan. 
 

Powinności samorządu klasowego 
 

1. Samorząd klasowy powinien: 
a) reprezentować interesy klasy wobec wychowawcy, innych uczących i Dyrektora 

Szkoły,   
b) zgłaszać w administracji szkoły usterki zauważone w pomieszczeniach szkolnych, 
c) sprawować nadzór nad dyżurnymi,  
d) dbać o dekorację przydzielonej sali lekcyjnej,  
e) czuwać nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie 

Szkoły i niniejszym regulaminie,  
f) współpracować z wychowawcą w organizowaniu życia klasy. 

 
Obowiązki dyżurnych 

 
1. Dyżurni zobowiązani są:  

a) przygotować pomoce naukowe, tablicę i przynieść kredę,  
b)  zetrzeć tablicę,  
c) zmienić wodę,  
d) na przerwie skontrolować czy na podłodze, pod ławkami i za kaloryferami nie ma 

śmieci,  
e) jeżeli klasa wychodząca wcześniej nie zostawiła klasy w należytym stanie (brud, 

popisane ławki, zniszczenia, itp.) niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt wychowawcy 
lub nauczycielowi rozpoczynającemu zajęcia w tej klasie, 

f)  otworzyć okna i wywietrzyć klas. 
 

Nagrody 
 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać 
następujące wyróżnienia i nagrody:  
a) pochwałę wychowawcy wobec klasy,  
b) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,  
c) list pochwalny do rodziców,  
d) dyplom uznania,  
e) nagrodę rzeczową,  
f) świadectwo z biało-czerwonym paskiem.  

2. Od przyznanej nagrody lub wyróżnienia, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele 
samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły 
w terminie 2 dni od otrzymania nagrody lub wyróżnienia.  

3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu 
szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 
przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i 
postanawia:  



 

5 
 

a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,  
b) odwołać lub zmienić przyznaną nagrodę lub wyróżnienie.  

4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  
 
5. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.  
6. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub wyróżnieniu. 
7. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych 

odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 
 

Kary 
 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły poprzez:  
a) upomnienie wychowawcy klasy;  
b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;  
c) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych oraz zakaz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz;  
d) przeniesienie do równorzędnej klasy;  
e) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.  

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 
ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 
korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły 
wnioskuje się gdy:  

a) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w 
regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,  

b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu  
i życiu innych uczniów,  

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie.  
3. Od nałożonej od wychowawcy kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły 
w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.  

4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu 
szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 
przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i 
postanawia:  
a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,  
b) odwołać karę,  
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.  

5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.  
6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.  
7. Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. 

 
Postępowanie w stosunku do ucznia  

który nie realizuje obowiązku szkolnego 
 

1. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicem 
(opiekunem), 

2. Wezwanie do szkoły rodzica – rozmowa z Dyrektorem Szkoły,  
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3. Wpisanie uwagi uczniowi, 
4. W przypadku nagminnego wagarowania niezwłocznie zgłoszenie faktu wysokiej 

nieusprawiedliwionej absencji do MOPR-u, Policji, do Sądu Rodzinnego. 
 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i z 
Radą Rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych 
stron.  

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 
negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze 
strony Dyrektora Szkoły, Pedagoga i Rady Rodziców.  

3. W przypadkach nieujętych niniejszym Regulamin obowiązuje Statut Szkoły. 
4. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców. 
5. Regulamin Szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 


