
 

REGULAMIN UCZNIA 

 

1. Uczeń ma prawo do:                                                                                                                                               

1) bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej;                                                                       

2) wolności, szacunku, nietykalności osobistej;                                                                                                                            

3) ochrony jego prywatności, życia rodzinnego i koleżeńskiego;                                                                                  

4) poszanowania godności, dobrego imienia swojego i szkoły;                                                                                    

5) swobody myśli, sumienia, wyznania i wyrażania poglądów;                                                                                       

6) uznania zasady, że oboje rodzice panoszą odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój;                              

7) ochrony od przemocy fizycznej i psychicznej;                                                                                                               

8) opieki zdrowotnej;                                                                                                                                             

9) wszechstronnego rozwoju osobistego – rozwoju zainteresowań, zdolności, talentów;                                          

10) pomocy psychologiczno – pedagogicznej;                                                                                                                                    

11) wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, w życiu 

kulturalnym szkoły;                                                                                                                                                          

12) ochrony przed poniżającym traktowaniem;                                                                                                     

13) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;                                    

14) uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce;                                                                                     

15) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 

zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;                                                                                                    

16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

szkolnej;                                                                                                                                                                                      

17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania w organizacjach 

działających na terenie szkoły;                                                                                                                                            

18) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązujących zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                               

2. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w Statucie 

Szkoły i odrębnych przepisach, Konwencji Praw Dziecka i zasadach wewnątrzszkolnego 

oceniania.  

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, a zwłaszcza 

dotyczących:                                                                                                                                                                        

1) przestrzegania prawa szkolnego;                                                                                                                                  

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;                                        

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, a szczególnie:                                                                                                                                     

a) przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności;                                                                                    

b) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi;                                                              c) 

okazywania szacunku dorosłym i kolegom;                                                                                                                                                                                    

d) szanowania godności osobistej własnej i innych;                                                                                                      

4) chronienia własnego życia i zdrowia;                                                                                                                                    

5) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;                                                                            

6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności:                                                      

a) szanowania mienia własnego i cudzego;                                                                                                     



b) niezaśmiecania pomieszczeń;                                                                                                                     

c) nieniszczenia ścian, elewacji budynku, sprzętu;                                                                                   7) 

godnego reprezentowania szkoły;                                                                                                                            

8) podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz 

ustaleniom rady samorządu szkolnego lub klasowego;                                                                                 

9) nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody nauczyciela;                        

10) usprawiedliwienia nieobecności w szkole i spóźnień zgodnie z pkt 10 ust.1) niniejszego paragrafu;                                                                                                                                                    

11) dostarczenia przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć;                    

12) zmiany obuwia po wejściu do szkoły (zmiana odbywa się w szatni)  - na terenie budynku 

szkolnego (dotyczy to również sali gimnastycznej) obowiązuje obuwie sportowe na jasnym spodzie;                            

13)  uczniowie dojeżdżający wychodzą z budynku z opiekunem; 

4. Lekcja:                                                                                                                                                  

1) uczniowie mają prawo do:                                                                                                                     

a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;                          

b) znajomości kryteriów ocen i wymagań z każdego przedmiotu;                                                              

c) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności;                                                2) 

uczniowie mają obowiązek:                                                                                                                                 

a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na wszystkie lekcje i zajęcia;                                      

b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych;                                      

c) uzupełniania braków wynikających z absencji.  

5. Procedury lekcyjne                                                                                                                                

1) wejście do klasy:                                                                                                                                                                                                                        

2) zachowanie w czasie lekcji:                                                                                                                  a) 

każdy uczeń w czasie lekcji pracuje, koncentrując się maksymalnie;                                                                        

b) na lekcji przestrzega się zasady, że nikt nie je, nie pije, nie żuje gumy;                                                  

c) na ławce nie trzyma się butelek, jedzenia itp. niebędących pomocami do danej lekcji;                            

d) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają;                                                                                                                                                        

e) na terenie Szkoły uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych;                                                                                                                                   

f) telefon jest wyłączony i schowany w czasie wszystkich zajęć i przerw;                                                                      

g) uczeń może skorzystać z telefonu tylko w szczególnych sytuacjach za zgodą nauczyciela;                                   

h) uczniowie wnoszą telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na teren szkoły za zgodą i na 

odpowiedzialność rodziców (opiekunów prawnych);                                                                                               

i) szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny 

wniesiony na teren szkoły;                                                                                                                                         

j) o wykorzystaniu telefonu lub innych urządzeń elektronicznych na lekcji do celów edukacyjnych 

decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia;                                                                                                            

k) złamanie zakazu korzystania z telefonu komórkowego skutkuje odniesieniem go do sekretariatu 

szkoły – odebrać może go tylko osobiście rodzic, jeżeli sytuacja się powtórzy wówczas uczniowi 

zostanie obniżona ocena zachowania o jeden stopień (wpisu o korzystaniu z telefonu dokonuje się w 

dzienniku – uwaga);                                                                                                                                     

3) zakończenie lekcji:                                                                                                                                                       

a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;                                                                                            

c) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, tzn. każdy uczeń dostawia swoje krzesło do 

ławki, zbiera śmieci; za pozostawiony porządek odpowiadają wszyscy uczniowie;                                                                                                                              

6. Sala lekcyjna:                                                                                                                                          

1) uczniowie mają prawo do:                                                                                                                         



a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu 

uzgodnionego z wychowawcą;                                                                                                                  

b) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę;                              

2) uczniowie mają obowiązek:                                                                                                                  

a) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku;                                                                                   

b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;                                                                                          

c) przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia 

(pracownie: komputerowa, szatnia, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, sale lekcyjne);                                                                                     

d) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń.                                                              

7. Prace domowe:                                                                                                                                     

1) uczniowie mają prawo do:                                                                                                                        

a) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości;                                           

b) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe;                                                   2) 

uczniowie mają obowiązek:                                                                                                                 a) 

starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;                                                                               

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

8. Zeszyt przedmiotowy:                                                                                                            

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

2) uczniowie mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.                                                                                                                                                

9. Odpoczynek podczas przerw:                                                                                                                     

1) uczniowie mają prawo do:                                                                                                                         

a) odpoczynku podczas przerw;                                                                                                                          

b) zapewnionej im opieki nauczycieli;                                                                                                                

c) zgłaszania nauczycielowi dyżurującemu zauważonych agresywnych zachowań kolegów;                              

2) uczniowie mają obowiązek:                                                                                                                 a) 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa;                                                                                                                        

b) zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz siadania na parapetach;                                                  

c) uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela lub pracownika 

szkoły, który zwrócił im uwagę.                                                                                                                         

d) prowadzenia cichych rozmów i bezpiecznych zabaw;                                                                                                                     

e) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka.                                                                                   

10. Usprawiedliwianie nieobecności:                                                                                                                          

1) usprawiedliwienia nieobecności  i spóźnień uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po 

ustaniu nieobecności, najpóźniej w ciągu 14 dni. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą 

usprawiedliwiane i będą miały wpływ na ocenę z zachowania;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2) rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku librus bądź na kartce podając niezbędne dane 

– datę i powód nieobecności;                                                                                                                                  

3) W przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia (doznania urazu), wychowawca lub inny nauczyciel 

powiadamia rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły;                                                                                  

3) usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu również 

w formie pisemnej w dzienniczku ucznia;                                                                                                              

4) ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych wychowawca klasy, jeżeli wychowawca jest nieobecny, to 

może to uczynić nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, 

z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie następuje na podstawie zwolnienia od rodziców;                                                                                                                                                                   

5) zwolnienie ucznia z pierwszej lub ostatniej w jego planie godziny wf. musi zawierać wyraźną 



klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z 

obecnością w sali gimnastycznej;                                                                                                                         

6) o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.                                            

11. Strój szkolny                                                                                                                                                     

1) w dni powszednie uczniowie chodzą ubrani schludnie, skromnie i estetycznie. Ubiór powinien być 

czysty, odpowiedniej długości, zakrywający brzuch, ramiona i bieliznę;                                                        

2) w dni uroczyste, na konkursy szkolne i pozaszkolne, na egzaminy, na uroczystości wręczania 

nagród, itp., jeśli taką decyzję podejmie wychowawca lub dyrektor szkoły, uczniowie przychodzą w 

stroju galowym – obowiązuje biała koszula lub bluzka, długie spodnie lub spódnica nie krótsza niż 10 

cm przed kolana w kolorze granatowym lub czarnym;                                                                                              

3)w szkole uczniowie nie noszą żadnych nakryć głowy, obuwia na obcasie;                                                

4)w szkole zabrania się stosowania makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów, noszenia 

strojów i ozdób podkreślających przynależność do subkultur młodzieżowych, z niestosownymi 

nadrukami;                                                                                                                                             

5)dozwolona jest skromna biżuteria.                                                                                                                                   

12. Zasady zachowania:                                                                                                                                 

1) uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach;                                                                                                                                            

2) podczas rozmowy z osobami dorosłymi uczeń stoi prosto, nie podpiera się, nie trzyma rąk                          

w kieszeniach, nie żuje gumy;                                                                                                                            

3) w stołówce szkolnej uczeń zachowuje się kulturalnie, nie hałasuje, posiłek spożywa kulturalnie                

i estetycznie;                                                                                                                                                            

4) uczeń szkoły nie używa wulgaryzmów, nie uczestniczy w bójkach;                                                                              

5) nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 

zdrowia lub życia innych osób.                                                                                                                                            

13. Inne ważne ustalenia:                                                                                                                              

1) uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, jeśli znajdują 

się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły;                                                                                                                                                         

2) uczniowie mają prawo korzystać ze sklepików szkolnych tylko podczas przerw międzylekcyjnych, 

równo z dzwonkiem udają się na lekcję;                                                                                                                    

3) za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice;                                                          

4) jeśli to możliwe, uczeń wraz z rodzicami musi usunąć wyrządzoną szkodę lub pokryć w całości lub 

częściowo koszt naprawy;                                                                                                                                      

5) prace kontrolne, sprawdziany, prace konkursowe uczeń wykonuje samodzielnie. Niesamodzielność 

pracy jest traktowana jako oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i powoduje unieważnienie 

pracy oraz ustalenie oceny niedostatecznej za tę pracę;                                                                                    

6) uczeń nie powinien przynosić do szkoły wartościowych rzeczy. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zaginione, zniszczone wartościowe przedmioty (gry video, telefony komórkowe, 

pieniądze, biżuteria itp).                                                                                                                                   

7) zabrania się uczniom kontaktów z osobami postronnymi przebywającymi w okolicach szkoły, które 

wyraźnie szukają kontaktu; 

14. Konsekwencje dla ucznia w przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń:                          

1) ustne upomnienie od nauczyciela;                                                                                                                                                

2) upomnienie ucznia wobec klasy z wpisem do dziennika;                                                                                                                                                                                         

3) rozmowa ucznia z pedagogiem szkoły;                                                                                                                                           

4) nagana udzielona przez wychowawcę klasy z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,                                                                                                



5) rozmowa ucznia i jego rodziców z wychowawcą i pedagogiem szkoły;                                                                            

6) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych tj. dyskotekach, wycieczkach;                                                                                              

7) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;                                                                                                                    

8) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;                                                                                                                          

9) przeniesieniem do równorzędnej klasy na podstawie wniosku wychowawcy klasy, po 

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,                                                                                                                                  

10) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.                                                                               

Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Ucznia, z którym zapoznaje się na 

początku roku szkolnego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w pierwszym tygodniu zajęć.                          

1) Rodzice ucznia mogą odwołać się od kar i dochodzić praw ucznia pisemnie do dyrektora szkoły                 

w terminie 14 dni, ale nie później niż przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.                                                                         

2) Jeżeli dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy i rady pedagogicznej uzna karę za 

zasadną, wcześniejsza decyzja pozostaje w mocy.                                                                                                                              

3) W sprawach spornych dotyczących także praw ucznia rodzice mogą odwołać się do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą – tj. Kuratorium Świętokrzyskiego w Kielcach.                             

4) W sprawach nie ujętych kodeksem decyduje dyrektor szkoły. 


