
 

 

 

REGULAMIN SZKOŁY 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

A. Uczeń 

1.     Uczniowie mają prawo do: 

a)    właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny                          
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 
społecznej  
c)     ochrony i poszanowanie jego godności, 
d)  korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 
e)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym, 
f)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 
Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych 
osób, 
g)     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
h)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, zgodnej z wymaganiami, zasadami      
i kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz ustalonych 
sposobów kontroli postępów w nauce, 
i)     pomocy w przypadku trudności w nauce, 
j)     korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, 
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, 
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
l)    wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się     
w organizacjach działających w Szkole, 
ł)   bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów  
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
m)  uczestniczenia w zajęciach religii, etyki i zajęć wychowania do życia  
w rodzinie oraz w  zajęciach podtrzymujących tożsamość narodową, językową, 
etniczną, kulturową” 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a)     przestrzegania prawa szkolnego, 

b)     chronienia własnego życia i zdrowia; uczeń nie pali tytoniu i e-papierosów, nie 

pije alkoholu, nie zażywa substancji psychoaktywnych, 

c)      przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 

d)     stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych 

osób, 

e)     dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd. 

  



 

B.    Samorząd uczniowski 

1.      Uczniowie mają prawo do: 

a)     uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego, 

b)     demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 

c)      pomocy organizacyjnej i metodycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, 

szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. 

3.      Uczniowie mają obowiązek: 

a)     traktowania wyborów do władz samorządów z całą powagą, aby funkcje w nich 

objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 

b)     respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby 

swoich funkcji.  

C.    Lekcja 

1.      Uczniowie mają prawo do: 

a)     znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu  

treści lekcji, 

b)     pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności. 

1.      Uczniowie mają obowiązek: 

a)     punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, 

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

c)      uzupełniania braków wynikających z absencji.  

D. Sala lekcyjna 

1.      Uczniowie mają prawo do: 

a)     udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego 

projektu uzgodnionego z wychowawcą, 

b)     kontrolowania zwłaszcza przez dyżurnych klasowych 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)      niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub 

pomocy dydaktycznych. 

E. Odpoczynek 

1.      Uczniowie mają prawo do: 



a)     odpoczynku podczas przerwy, 

b)     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: 

a)     przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b)     dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, 

c)      zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia. 

F.  Prace domowe 

1.      Uczniowie mają prawo do: 

a)     uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, 

b)     ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania 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. 

G. Zeszyt 

1.      Uczniowie mają prawo do: 

a)     ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt. 

2.      Uczniowie mają obowiązek: 

a)     starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli. 

  

H. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa WSO 

   

Formalne reguły współżycia w szkole 

I.  Procedury lekcyjne  

1.      Wejście do klasy: 

a)     uczniowie ustawiają się w rzędach pod klasą; rząd dziewcząt i rząd chłopców, 

b)     do klasy wchodzą najpierw dziewczęta, później chłopcy, 

c)      wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, 

d)     uczniowie przygotowują się do lekcji, 

e)     nauczyciel sprawdza listę, 

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

usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji. 

2.      Zachowanie w czasie lekcji: 



a)     uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania go do 

tablicy, mapy, itp., 

b)     nie je (chyba, że nauczyciel na to zezwoli), nie żuje gumy, 

c)     nie trzyma się na ławce butelek, ciastek, itp. nie będących pomocami do danej 
lekcji – jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście, 
d)    szkoła nie bierze odpowiedzialności za telefony komórkowe uczniów, 
e)    podczas zajęć edukacyjnych i uroczystości szkolnych obowiązuje całkowity 
zakaz używania telefonów komórkowych, aparaty powinny być wyłączone                  
i schowane, nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie 
za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, 
f)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może zezwolić na używanie 
urządzeń mobilnych w czasie zajęć, o ile podyktowane jest to realizacją materiału 
programowego. 
g) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na 
polecenie nauczyciela. 

3.      Zakończenie lekcji: 

a)     lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

b)     klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to 

wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

4.      Zastępstwa: 

a)     w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który 

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

5.      Pracownie przedmiotowe: 

a)     szczególne zasady zachowania w pracowniach: 

-         chemicznej, 

-         fizycznej, 

-         biologicznej, 

-         informatycznej, 

-         technicznej, 

-         oraz w sali gimnastycznej 

określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach. 

  

II.      Procedury inne niż lekcyjne  

1) Nieobecności: 

a)     rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym –        

z pieczątką szkoły, podpisem rodziców i wychowawcy, oraz z pełnymi danymi ucznia 

(data urodzenia, pesel, adres zamieszkania oraz telefon domowy i telefon do 

rodziców) lub dzienniku elektronicznym; 



b)     usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę 

wychowawczą po ustaniu nieobecności, w przeciwnym wypadku nieobecności nie 

będą usprawiedliwiane, 

c)      usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej 

następnym dniu, 

d)     ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią 

lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się 

zwolnić; zezwolenie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców 

wpisanego w zeszycie korespondencji, 

e)     zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego 

musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje 

się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali, 

f)     w sytuacji konieczności zwolnienia dziecka do domu w trakcie zajęć lekcyjnych  

z przyczyn losowych uczeń musi zostać odebrany przez rodzica/opiekuna prawnego 

lub osobę upoważnioną na podstawie stosownego upoważnienia i potwierdza odbiór 

dziecka wpisem do księgi szkoły w sekretariacie. 

g)     o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice, 

h)     uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, etyki, wychowania do życia  

w rodzinie, wychowania fizycznego przebywają w ich czasie w czytelni. 

2) Strój szkolny:  

a)     uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie, niedozwolony jest wyzywający 

makijaż, odsłonięty brzuch czy dekolt,  

b)     w dni uroczyste przychodzą w stroju galowym, 

c)     dozwolona jest skromna biżuteria (za którą szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności), dozwolone są skromne kolczyki w uszach. 

d)     uczniowie zmieniają w szkole obuwie niezależnie od pory roku, 

e)    na sali gimnastycznej uczniowie zawsze mają obuwie sportowe z jasną 

podeszwą. 

3) Savoir – vivre 

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

w kieszeniach i nie ma na głowie czapki, 

b)     w stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje, 

c)      nie używa się wulgaryzmów, 

d)     nie bije się z kolegami, 

e)     nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów. 

Dziennik i oceny  

1.      Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2.      Nieprzygotowania: 



a)     przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu z danego przedmiotu uczeń ma prawo 
jeden raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. W przypadku stwierdzenia 
przez nauczyciela kolejnego nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. Przy dwóch lub więcej godzinach lekcji w tygodniu z danego 
przedmiotu, uczeń może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie w ciągu półroczu. 
Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z ocenami niedostatecznymi, 

b)     uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy 

absencji, 

c)      zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się nią 

napisać, nie dotyczy to zapowiedzianych kartkówek,  

d)     uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, o ile jest posiadaczem 

„szczęśliwego numerka”, nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów 

e)     „szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd 

uczniowski, oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany                        

w dzienniku lekcyjnym. „Szczęśliwy numerek” wywieszony będzie na tablicy 

ogłoszeń. 

3. Oceny: 

a)     uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu, 

b)     ma też prawo znać wszystkie swoje oceny, 

c)      o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika 

papierowego, 

d)     na miesiąc przed zakończeniem każdego półrocza uczeń ma prawo znać 

proponowaną ocenę z przedmiotu, 

e)     uczeń ma wgląd w swoje oceny również przez dziennik elektroniczny, 

4. Sprawdziany: 

a)     nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki z ostatniego 
tematu; nie ma ograniczeń co do ilości tych  form sprawdzenia wiadomości w ciągu 
dnia, 
b)     nauczyciel zapowiada sprawdzian (poprzedzony powtórzeniem) co najmniej na 
tydzień przed terminem określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując 
ołówkiem tę informację do dziennika, 
c)      w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jeden sprawdzian, w ciągu 
tygodnia nie może być ich więcej niż trzy; nie dotyczy to sprawdzianów przesuniętych 
na prośbę uczniów, 
d)    jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu w wyznaczonym 
terminie, ma obowiązek  to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu 
powrotu do szkoły. Niewywiązanie się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie 
będzie brane pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania, 
e)    ze sprawdzianów poprawiać można tylko ocenę niedostateczną i dopuszczającą. 

Kary i nagrody  

1. Nagrody: 



 
a)     za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać 

pochwałę na forum klasy, 

b)     za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na 

forum szkoły, 

c)      szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców, 

d)     uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową. 

2. Kary: 

a)     za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice, 

b)     o ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć, 

c)     za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w zeszycie 

korespondencji (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do Statutu                    

i Regulaminu Szkoły) i dzienniku elektronicznym, 

d)     za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę na forum klasy, 

e)     za poważne przewinienia  uczeń może być pisemnie zawieszony w prawach 

ucznia wówczas jest wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych 

poza zajęciami obowiązkowymi; ma zakaz reprezentowania szkoły, 

f)      uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy lub szkoły, 

 

O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując 

się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie 

dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy lub szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 

Inne ważne ustalenia 

1.      W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu 

szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej,               

w planie zajęć ucznia. 

2.      W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na patio 

Szkoły. 

3.      Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od 

zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora 

upoważnionego przez Dyrektora Szkoły. 

4.      Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin. 

 


