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1. Prawa i obowiązki ucznia 

 

I. Uczeń 

1. Uczniowie mają prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka i Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, oraz określone w § 21 Statutu Szkoły,  

a w szczególności: 

‒ zgłaszanie nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny ( Statut § 28a   

pkt. 13), 

‒ udziału w pracach SU, 

‒ reprezentowania szkoły, (w tym poczet sztandarowy), 

‒ udziału i uczestnictwa: 

 w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych  

i rozrywkowych na terenie szkoły 

 w kołach zainteresowań, 

 w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, 

‒ wpływania na życie szkoły poprzez działalność w organizacjach działających  

na terenie szkoły  

‒ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu  

w szkole 

2. Uczniowie mają obowiązki ujęte w Statucie Szkoły §21 pkt.3, a w szczególności 

zobowiązani są do : 

‒ przestrzegania prawa szkolnego, 

‒ chronienia własnego życia, 

‒ przeciwdziałania zagrożeniu życia i zdrowia innych, 

‒ stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły i innych osób, 

‒ dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 

‒ przestrzegania zasad korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych. 

 

II. Samorząd Uczniowski 

1. Uczniowie mają prawo do: 
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‒ uchwalenia regulaminu SU,  

‒ demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do samorządu,  

‒ pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, 

szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

‒ traktowania wyborów do władz samorządu z powagą, aby funkcje w nich objęły 

osoby godne zaufania i odpowiedzialne,  

‒ respektowania uchwał samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniałby 

swoich funkcji. 

III. Lekcja/zajęcia edukacyjne 

1. Uczniowie mają prawo do: 

‒ znajomości celów i zadań lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,  

‒ pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności 

‒ uzyskania uzasadnienia każdej oceny w czasie zajęć edukacyjnych w rozmowie 

bezpośredniej z nauczycielem lub w formie pisemnej (Statut Szkoły § 29) 

Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  

z wyjątkiem religii i języka mniejszości narodowej. Podręczniki (i płyty CD) są własnością 

szkoły i pod koniec roku szkolnego muszą zostać zwrócone w dobrym stanie. (Zasady 

wypożyczania podręczników zostały opisane w oddzielnym regulaminie). Ćwiczenia  

są własnością uczniów. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

‒ punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,  

‒ aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,  

‒ uzupełniania braków wynikających z nieobecności – termin uzupełnienia 

uczniowie ustalają na bieżąco z nauczycielami, 

‒ systematycznego przygotowywania się do zajęć.  

 

IV. Sala lekcyjna 

1. Uczniowie mają prawo do: 

‒ udziału w zagospodarowaniu sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego  

z nauczycielem odpowiedzialnym za salę 

2. Uczniowie mają obowiązek: 
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‒ pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 

‒ dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 

‒ niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu  

lub pomocy dydaktycznych. 

 

V. Odpoczynek 

1. Uczniowie mają prawo do: 

‒ odpoczynku podczas przerwy,  

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

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

2. Uczniowie mają obowiązek: 

‒ przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

‒ dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, 

‒ zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia. 

 

VI. Prace domowe 

1. Uczniowie mają prawo do: 

‒ uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,  

‒ ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

‒ sumiennego, starannego i systematycznego odrabiania prac domowych, 

VII. Zeszyt przedmiotowy 

1. Uczniowie mają prawo do: 

‒ ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.  

2. Uczniowie mają obowiązek: 

‒ starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciela, 

‒ przynoszenia zeszytu na każdą  lekcję. 

VIII. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określają zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania opisane w Statucie Szkoły Rozdział 9. 
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IX. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

‒ Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych rejestrujących 

obraz lub dźwięk. Aparaty i urządzenia powinny być wyłączone 

i schowane. 

‒ w wyjątkowej sytuacji po uzyskaniu zgody Uczeń może skorzystać z telefonu 

komórkowego tylko wychowawcy lub innego nauczyciela  

‒ Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia jest możliwe 

jedynie na polecenie nauczyciela. 

‒ Zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego 

należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także 

odpowiednim organom – Policji. 

‒ Za kradzież lub zniszczenie telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

‒ Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia elektronicznego na terenie szkoły skutkuje otrzymaniem punktów 

ujemnych z zachowania. 

‒ Rażące naruszanie zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego na terenie szkoły będzie miało wpływ na ocenę z zachowania. 

2. Formalne reguły współżycia w szkole 

I. Procedury lekcyjne  

1. Zachowanie w czasie lekcji: 

‒ po dzwonku uczniowie klas 4-6 oczekują na nauczyciela przed salą lekcyjną,  

a uczniowie klas1-3 przebywają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela, 

‒ uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce,  

a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji, 

‒ uczeń odpowiada z ławki stojąc, chyba, że istnieje powód wezwania go do tablicy, 

mapy, 

‒ uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, 

zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony, 

‒ uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, 
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‒ uczeń nie trzyma na ławce jedzenia, napoi i innych zbędnych przedmiotów, 

‒ posiadacze telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych stosują się  

do zasad opisanych w pkt. 1 IX  Regulaminu Szkoły, 

‒ jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła uczniowie wstają, ponownie siadają  

na polecenie nauczyciela. 

2. Zakończenie lekcji: 

‒ lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

‒ uczniowie zobowiązani są pozostawić po sobie porządek, odpowiadają  

za to wszyscy uczniowie, a kontrolują to dyżurni.  

3. Zastępstwa 

‒ w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcję z przedmiotu, który jest  

w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne, 

‒ jeżeli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, 

na której będzie realizowane, uczniowie obowiązani są przygotować się  

do odpowiedniej lekcji. 

II. Procedury inne niż lekcyjne  

1. Nieobecności: 

‒ usprawiedliwienia nieobecności dokonuje rodzic/ opiekun prawny najpóźniej  

w ciągu siedmiu dni po ustaniu nieobecności za pośrednictwem modułu e-

usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym.  W przeciwnym wypadku 

nieobecność nie będzie usprawiedliwiona. 

‒ usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym dniu lub najdalej  

w następnym dniu, 

‒ ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych przekazany poprzez dziennik elektroniczny do wychowawcy z kopią do  

sekretariatu szkoły. We wniosku tym musi być podana data i godzina wyjścia 

ucznia ze szkoły. Wniosek należy złożyć w dniu poprzedzającym zwolnienie. 

Uczniów klas 1-3 osobiście odbiera ze szkoły osoba uprawniona. 
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2.  Ubiór szkolny: 

‒ do szkoły uczniowie przychodzą ubrani schludne, czysto i estetycznie. Strój 

powinien być adekwatny do wieku, sytuacji i miejsca, powinien zakrywać 

ramiona i uda. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju szkolnego  

w stonowanych kolorach: białym, niebieskim, błękitnym, granatowym, szarym, 

czarnym.  

‒ uczniowie przychodzą w stroju galowym w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku 

szkolnego oraz na uroczystości związane ze świętami państwowymi. Strój galowy 

to: biała bluzka, koszula i czarna lub granatowa spódnica, czarne lub granatowe 

spodnie  

‒ w inne uroczystości szkolne oraz reprezentowanie szkoły w konkursach i innych 

obowiązuje strój szkolny – koszulka polo (o czym uczniowie informowani są  

na bieżąco). 

‒ po przyjściu do szkoły uczniowie obowiązkowo zmieniają obuwie (podpisane),  

po zakończonych zajęciach szkolnych uczeń wkłada obuwie zmienne do szafki 

‒ uczeń zobowiązany jest do dopilnowania, by obuwie miało zawiązane 

sznurowadła  

(w przypadku gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane) 

‒ na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuję biała bawełniana koszulka  

z krótkim rękawem, ciemne sportowe spodenki. Przed wejściem na salę 

gimnastyczną uczniowie zmieniają obuwie na sportowe o jasnej, niebrudzącej 

podeszwie, 

‒ w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane 

paznokcie, tipsy, biżuteria zagrażająca bezpieczeństwu. 

3. Savoir – vivre: 

‒ uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk  

w kieszeni, 

‒ w szkole nie można nosić nakryć głowy, 

‒ na terenie szkoły zabroniona jest agresja skierowana do innej osoby, nie używa się 

wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 

‒ uczeń nie bije się z innymi uczniami,  

‒ uczeń nie niszczy dekoracji, 
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‒ w stołówce uczeń je najładniej jak potrafi, 

‒ nie wolno przynosić do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów. 

 

III. Oceny 

1. Szczegółowe zasady nieprzygotowania zawarte są w Statucie Szkoły § 28a pkt 13, 

2. Oceny  

Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w Statucie Szkoły  

3. Sprawdziany 

Szczegółowe zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia zawarte są  

w Statucie szkoły § 28a pkt 8 i pkt 9    

 

IV. Kary i nagrody  

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i udzielania kar zawarte są w Statucie  

Szkoły  §22 

V. Inne ważne ustalenia 

‒ w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu 

szkoły; czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej 

w planie lekcyjnym, włączając zajęcia dodatkowe  

‒ w czasie długich przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać  

na podwórku szkolnym pod opieką nauczyciela,  

‒ uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć,  

o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego 

przez dyrektora szkoły,  

‒ zasady korzystania z biblioteki, świetlicy określają odrębne regulaminy. 

 

 

 

 

Regulamin Szkoły wchodzi w życie z dn.1.09.2018r 

 


