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II. Procedury lekcyjne. 
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V. Zasady dotyczące sfery bezpieczeństwa. 

VI. Inne ważne ustalenia. 

   

REGULAMIN SZKOLNY 

 

WSTEP 

  

Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 

 zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, 

 zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, 

 wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej, 

 rozwijanie umiejętności współpracy na rzecz innych, 

 kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy, 

 upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu  

i w każdej sytuacji, 

 eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły. 

  

 

  



I.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA  

 

 

1. Uczeń  

a. Uczniowie mają prawo do: 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków 

pobytu w szkole, 

 rewalidacji, 

 poszanowania swojej godności i dobrego imienia, 

 jawnej, rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, 

 rozwijania zdolności i zainteresowań, 

 pomocy  psychologiczno – pedagogicznej. 

 

b. Uczniowie mają obowiązek: 

 przestrzegania prawa szkolnego, 

 chronienia własnego życia i zdrowia, 

 przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 

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

osób, 

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

 

2. Samorząd uczniowski  

a. Uczniowie mają prawo do: 

 uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego, 

 demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 

 pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu. 

 

b. Uczniowie mają obowiązek: 

 traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, 

 respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełnia 

swoich funkcji. 

 



3. Lekcja 

a. Uczniowie mają prawo do: 

 znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści 

lekcji, 

 indywidualnego traktowania zgodnie z orzeczeniem PPP, 

 pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności. 

 

b. Uczniowie mają obowiązek: 

 punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia, 

 aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 

 uzupełniania braków wynikających z absencji. 

 

c. Uczniowi zabrania się: 

 spóźniać się na lekcję, 

 przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji, 

 wychodzić z Sali lekcyjnej podczas lekcji bez zgody nauczyciela. 

 

4. Sala lekcyjna 

a. Uczniowie maja prawo do: 

 udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg projektu 

uzgodnionego z wychowawcą, 

 kontrolowania porządku, zostawionego w klasie przez wcześniej uczącą się tam 

klasę. 

 

b. Uczniowie mają obowiązek: 

 pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 

 dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 

 niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub 

pomocy dydaktycznych. 

 

 

 

 



5. Odpoczynek 

a. Uczniowie maja 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. 

 

b. Uczniowie mają obowiązek: 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, 

 zachowania zasad higieny osobistej i otoczenia. 

 

6. Prace domowe  

a. Uczniowie mają prawo do: 

 uwzględniania przez nauczyciela ich możliwości, 

 ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe. 

 

b. Uczniowie mają obowiązek: 

 starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 

 kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały 

zadane. 

  

7. Zeszyt przedmiotowy 

a. Uczniowie mają prawo do: 

 ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt. 

 

b. Uczniowie maja obowiązek: 

 starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczycieli. 

 

 

  



  

II.  PROCEDURY LEKCYJNE 

 

 

1. Wejście do klasy 

 uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą, 

 nauczyciel otwiera klasę, 

 wszyscy wchodzą do klasy, stoją przy ławkach i następuje przywitanie, 

 uczniowie przygotowują się do lekcji, 

 nauczyciel sprawdza listę obecności, 

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

 

2. Zachowanie w czasie lekcji 

 uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc chyba, że istnieje powód do wezwania 

go do tablicy lub mapy, 

 nie je, nie żuje gumy, 

 nie trzyma na ławce butelek, ciastek itp., 

 jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na 

polecenie nauczyciela. 

 

3. Zakończenie lekcji 

 lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

 klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni, 

 ostatnia lekcja w klasie kończy się założeniem krzeseł na ławki. 

 

4. Pracownie przedmiotowe, biblioteka szkolna, świetlica szkolna, sala gimnastyczna, 

siłownia 

 szczegółowe zasady zachowania w tych pomieszczeniach określają odrębne 

regulaminy wywieszone w tych pomieszczeniach i dokładnie omówione z uczniami. 

  



III.  PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE 

 

1. Usprawiedliwienia i zwolnienia, zawiadomienia 

 usprawiedliwienia nieobecności dokonują pisemnie, telefonicznie lub osobiście 

rodzice/opiekunowie, 

 w przypadku choroby ucznia i konieczności jego wyjazdu do domu, ucznia zwalnia 

pielęgniarka. Zgłasza ona zaistniałą sytuację wychowawcy klasy. Po zawiadomieniu 

rodziców i uzyskaniu ich zgody, ucznia można zwolnić z zajęć lekcyjnych. Jeżeli 

uczeń nie ma ukończonych 13 lat, lub jego rodzice nie wyrazili zgody na 

samodzielny dojazd dziecka do domu, muszą oni odebrać ucznia osobiście. 

 

2. Strój szkolny 

 uczniowie do szkoły chodzą ubrani schludnie i estetycznie, 

 w dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym, 

 w szkole nie jest dozwolony ostry makijaż, farbowanie włosów, długie i malowane 

paznokcie, 

 dozwolona jest skromna biżuteria, 

 przed wejściem do sali gimnastycznej uczniowie obowiązkowo zmieniają obuwie  

i strój na sportowy, 

 na terenie szkoły w sezonie jesienno – zimowym obowiązuje zmiana obuwia, 

 kurtki, nakrycia głowy oraz obuwie uczniowie zostawiają w szatni szkolnej  

w wyznaczonych miejscach dla każdej klasy. 

 

3. Kultura zachowania 

 uczeń  kulturalnie wita się i żegna z pracownikami szkoły, 

 w szkole nie nosi kurtki  i nakrycia głowy, 

 nie używa wulgaryzmów, nie jest agresywny, 

 w stołówce  je najładniej jak potrafi i nie hałasuje, 

 w szkole  nie korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

  



IV.  NAGRODY I KARY 

 

1. Nagrody 

 za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę  

na forum klasy, a następnie na forum szkoły, 

 szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców, 

 uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową. 

 

2. Kary 

 za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice, 

 o ile jest to możliwe, uczeń musi sam je usunąć, 

 za łamanie regulaminu uczeń może zostać ukarany poprzez: upomnienie ustne lub 

pisemne, naganę na forum klasy lub szkoły, wezwanie do szkoły  rodziców, 

ograniczenie  udziału w imprezie , zawieszenie w prawach ucznia lub wychowanka, 

zawiadomienie Sądu rodzinnego. 

  

V.  ZASADY DOTYCZĄCE SFERY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Uczeń podczas zajęć lekcyjnych przebywa wyłącznie w miejscu realizacji zajęć, 

2. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania wychowawcy, innego 

nauczyciela lub kierownictwa szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia 

lub życia, 

3. Palenie przez uczniów tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków 

odurzających w szkole, na terenie przyszkolnym, podczas imprez szkolnych, wyjazdów  

i wycieczek jest zabronione; nieprzestrzeganie zakazu jest poważnym wykroczeniem  

i wpływa na ocenę z zachowania, 

4. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów jest zabronione, 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za mienie przynoszone przez uczniów do szkoły tj. 

np.: tablety, telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny. 



VI.  INNE WAŻNE USTALENIA 

 

1. W czasie przerw, (poza sezonem jesienno – zimowym) o ile pozwala pogoda uczniowie 

mogą przebywać na terenie przed szkołą, 

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

jeśli  znajdują się  pod opieką nauczyciela, 

3. Zasady korzystania z biblioteki, czytelni i centrum internetowego określa odrębny 

regulamin. 

4. Zasady korzystania z placu zabaw oraz boisk sportowych określają odrębne regulaminy.  

  

 UWAGI: 

  O przypadkach nie objętych regulaminem, powiadamia się dyrektora ośrodka, który 

określa indywidualne procedury postępowania. 

  

Tekst jednolity,  po aktualizacji, przyjęty do realizacji decyzją Rady Pedagogicznej  

w dniu  25.09.2013r. 

  

  

 


