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WYJAŚNIENIA OGÓLNE 

Podstawowymi dokumentami ustalającymi zasady funkcjonowania Szkoły, a także zakres praw i 

obowiązków uczniów, nauczycieli i rodziców są: STATUT SZKOŁY i REGULAMIN SZKOŁY. 

Dokument niniejszy szczegółowo reguluje sprawy dotyczące szkolnego życia, a więc także relacji 

uczniowie – nauczyciele – rodzice. 

Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. W razie 

nieprzestrzegania regulaminu przez którąkolwiek ze stron sprawę rozpatruje Samorząd Uczniowski, 

Rada Pedagogiczna lub Dyrektor Szkoły Podstawowej 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku. 

§ 1 

 CZŁOWIEK – CZŁONEK SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI 

 

1. Każdy członek szkolnej społeczności jako człowiek bez względu na swój wiek i funkcję w 

Szkole ma prawo do:  

• poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze 

strony wszystkich pozostałych,  

• rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania, postępów w nauce i rozwoju oraz 

oceny swojej pracy przez przełożonych,  

• rzetelnej informacji.  

2. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek: 

• poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,  

• przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,  

• zachowania obiektywizmu i sprawiedliwości w ocenie zachowania i osiągnięć innych 

osób,  

• przedstawienia jasnych dowodów, jeśli przypisuje komuś winę.  

3. Nikt nie ma prawa do: 

• wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości (większości) lub siły 

fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka,  

• stosowania przemocy fizycznej i kar cielesnych.  

4.  Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada, proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, 

kwalifikacji czy funkcji, za szkody uczynione drugiemu człowiekowi. 

  

§ 2 

 LEKCJA 

Lekcja jest główną formą nauczania i wychowania, jest czasem i sposobem realizacji 

podstawowego i obowiązkowego programu szkoły podstawowej. 

 

1.   UCZNIOWIE 

a)   mają prawo do: 

• znajomości celu lekcji i swoich zadań lekcyjnych, a także do jasnego, zrozumiałego dla 

nich przekazu treści lekcji,  

• zadawania nauczycielowi pytań w razie natrafienia na trudności w toku lekcji;  
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b)   mają obowiązek: 

• przebywać z grupą, klasą pod opieką nauczyciela w miejscu przeznaczonym na zajęcia,  

• brać aktywny udział w lekcji,  

• posiadać materiały i przybory niezbędne do pracy na lekcji zgodnie z wymogami 

nauczyciela,  

• przestrzegać ustalonych zasad i porządku lekcji,  

• zachować spokój, tak by nie przeszkadzać prowadzącemu lekcję oraz pozostałym 

uczniom,  

• zachowywać się w sposób kulturalny (nie jeść, nie chodzić po klasie bez pozwolenia, nie 

śmiecić itd.),  

• pełnić obowiązki dyżurnego według ustalonego przez wychowawcę harmonogramu. 

c)   nie mają prawa: 

• opuszczać sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.  

• przebywać podczas lekcji na korytarzu szkolnym (uczniowie dojeżdżający udają się do 

czytelni szkolnej).  

• używać  telefonów i innych osobistych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły, 

chyba że zezwoli na to nauczyciel, bo wynika to z toku pracy na lekcji. 

d) Codziennie w dzienniku elektronicznym wyświetla się jeden z numerów. Uczeń zapisany w 

dzienniku pod tym numerem ma prawo być zwolniony w tym dniu z odpytywania i pisania 

kartkówki na lekcjach. Zwolnienie nie dotyczy zapowiedzianych całogodzinnych 

sprawdzianów i prac klasowych. 
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2.   NAUCZYCIELE 

      a)   mają prawo do: 

• wyboru form organizacyjnych i metod pracy na lekcji,  

• ukarania ucznia upomnieniem, wpisaniem  uwagi, przeprowadzeniem  rozmowy 

ostrzegawczej z uczniem w obecności wychowawcy lub wychowawcy i rodziców, jeśli 

uczeń nie przestrzega zasad i porządku lekcji,  

• zgłoszenia pedagogowi/psychologowi szkolnemu poważniejszych wykroczeń na lekcji, 

• na wniosek nauczyciela, po rozmowie z rodzicami, może być zastosowana jedna z kar 

Statutu Szkoły (§64) lub inne formy mobilizowania do poprawy; ich respektowanie i 

realizację kontroluje wychowawca klasy; 

 

b)   mają obowiązek: 

• przestrzegać praw ucznia, 

• przestrzegać zasad oceniania, 

• maksymalnie ułatwić uczniom  zrozumienie treści lekcji i opanowanie zaplanowanych 

umiejętności; 

c)   są odpowiedzialni za: 

• przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych,  

• bezpieczeństwo podczas lekcji,  

d)   nie mają prawa: 

• wyprosić ucznia z klasy za to, że czegoś nie umie lub źle się zachowuje; jeżeli uczeń 

uniemożliwia prowadzenie lekcji, nauczyciel może poprosić o interwencję wychowawcę 

klasy pedagoga, psychologa, wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

  

§ 3 

 FREKWENCJA NA LEKCJACH 

1.   UCZEŃ 

a)   ma obowiązek: 

• uczestniczyć w lekcjach oraz we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie lekcji, 

tj. wycieczkach przedmiotowych, warsztatach, uroczystościach szkolnych, wyjściach do 

teatru, kina, spotkaniach z aktorami, pisarzami itp.,  

• punktualnie przychodzić na lekcje, nie wcześniej niż 15 minut przed dzwonkiem,  

• systematycznie usprawiedliwiać swoje nieobecności, tzn. przedkładać usprawiedliwienia 

od rodziców nie później niż w ciągu tygodnia od powrotu po nieobecności,  

• przed lekcją przedłożyć wychowawcy lub innemu nauczycielowi pisemną prośbę od 

rodziców (może to być również informacja przesłana przez rodzica za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego), jeżeli zachodzi konieczność zwolnienia się z jednej lub 

kilku lekcji w danym dniu;  

b)   ma prawo: 

• na prośbę rodziców zwolnić się u nauczyciela z wyjazdu lub innych zajęć 

organizowanych w ramach lekcji, jeżeli wiąże się to z wydatkami pieniężnymi, na które 

rodziców danego ucznia nie stać lub ze względu na tematykę zajęć; uczeń zwolniony z 

wyjazdu powinien uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych z inną klasą wskazaną przez 
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wychowawcę lub pozostawać pod opieką nauczyciela w świetlicy szkolnej lub 

bibliotece.  

 

2.   NAUCZYCIEL/WYCHOWAWCA 

a)   ma obowiązek: 

• punktualnie zaczynać i kończyć zajęcia lekcyjne, 

• skrupulatnie zaznaczać w e-dzienniku lekcyjnym wszystkie nieobecności i spóźnienia 

ucznia,  

• systematycznie usprawiedliwiać nieobecności ucznia po przedłożeniu przez niego 

usprawiedliwienia od rodziców,  

• monitorować frekwencję ucznia i: 

– informować rodziców ucznia o każdej nieusprawiedliwionej nieobecności, 

– o nieusprawiedliwionych godzinach przekraczających 10 dni lub 50 godzin 

poinformować pedagoga lub psychologa z wnioskiem o interwencję, 

– w przypadku braku poprawy w uczęszczaniu ucznia w następnych miesiącach 

wnioskować o posiedzenie Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w tej sprawie i 

skierowanie przez lidera tego zespołu informacji do rodziców ucznia zawierającej 

pouczenie, że niespełnianie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy 

na drogę postępowania egzekucyjnego – brak skuteczności ostrzeżenia powoduje 

skierowanie przez Dyrektora Szkoły wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej, 

której środkiem jest grzywna, 

• informować, że spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności maja wpływ na ocenę 

zachowania ucznia według zasad ujętych w regulaminie oceny zachowania.  

  

§ 4 

 PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE 

Sygnałem do zakończenia lekcji i rozpoczęcia przerwy jest dzwonek. Przerwa powinna być 

zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela czasem odpoczynku, jeżeli nauczyciel nie ma wyznaczonego 

w tym czasie dyżuru).  

 

1.   UCZNIOWIE 

      a)   mają obowiązek: 

• przebywać w czasie przerwy na piętrze, gdzie znajduje się sala, w której będą mieli 

kolejną lekcję – wyjątkiem jest pójście w czasie przerwy na obiad do stołówki lub po 

zakupy do sklepiku uczniowskiego, biblioteki, gabinetu medycznego, a w razie 

sprzyjającej pogody na boisko  szkolne; uczniom nie wolno podczas przerw przebywać 

na korytarzu przy sekretariacie i gabinetach dyrekcji, chyba że udają się tam w celu 

załatwienia konkretnej sprawy (np. wykonanie telefonu do rodzica, podbicia legitymacji, 

uzyskania potrzebnej informacji itp.) lub na polecenie nauczyciela, 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury bycia – nie biegać, nie śmiecić, nie szarpać 

się z kolegami, nie uczestniczyć w bójkach, zachować czystość w toaletach itp.,  

• na sygnał dzwonka ustawić się przed klasą i w spokoju oczekiwać na przyjście 

nauczyciela,  

• powiadomić nauczyciela dyżurującego, wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły o 

każdym zdarzeniu zagrażającym bezpieczeństwu, np. pobicie, zastraszenie przez innych, 

niebezpieczne zabawy. 
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b)   naruszają regulamin i ponoszą konsekwencje za: 

• organizowanie i uczestniczenie w bójkach i zabawach zagrażających bezpieczeństwu 

innych osób,  

• zastraszanie innych osób,  

• samowolne wychodzenie w godzinach zajęć wyznaczonych planem lekcji, zwłaszcza w 

czasie przerwy, poza teren szkoły (na ulicę, do sklepu i do domu),  

• przebywanie w miejscach objętych zakazem przebywania, 

• palenie papierosów i e-papierosów, używanie narkotyków, alkoholu, tabaki i innych 

środków odurzających, 

• wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu.  

2.   NAUCZYCIELE 

a)   mają obowiązek: 

• czuwać w czasie przerwy nad bezpieczeństwem uczniów, dyżurując na korytarzach lub 

na boisku – według grafiku opracowanego przez dyrekcję,  

• wyjaśnić każdy konflikt, którego są bezpośrednio świadkami i powiadomić o zajściu 

wychowawcę.  

3.   WYCHOWAWCA 

a)   ma obowiązek: 

• przeprowadzić z uczniem rozmowę wychowawczą w przypadku naruszania dyscypliny i 

porządku w szkole, 

• powiadomić rodziców ucznia o powtarzającym się naruszaniu przez niego dyscypliny i 

porządku w szkole, 

• przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą zaistniałą sytuację konfliktową, która dla winnego 

może być zakończona jedną z kar opisanych w Statucie Szkoły (§64);  

b)   ma prawo: 

• zgłosić pedagogowi, psychologowi szkolnemu, dyrekcji powtarzające się zachowania 

agresywne ucznia na terenie szkoły –  

w przypadku powtarzających się zachowań agresywnych uczeń otrzymuje naganę 

Dyrektora Zespołu.  
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§ 5 

 PODRĘCZNIKI 

1. W każdym nowym roku szkolnym szkoła udostępnia nieodpłatnie podręczniki uczniom klas 

I-VIII po wcześniejszym podpisaniu przez rodziców ucznia umowy o użyczenie 

podręczników.  

2. Uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z Warunkami korzystania z podręczników. 

Podręczniki powinny zostać podpisane w wyznaczonym miejscu, obłożone, nie wolno w 

nich pisać, rysować, zakreślać, nie można z nich wyrywać kartek, dziurawić ich itp. 

3. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników przed zakończeniem roku szkolnego w 

bardzo dobrym/dobrym stanie. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia 

podręczników rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów 

zakupu tychże 

1.   UCZEŃ 

a)   ma obowiązek: 

• posiadać własny podręcznik na każdej lekcji,  

 

b)   ponosi odpowiedzialność: 

• w postaci stosownej oceny, jeśli nagminnie nie posiada podręcznika lub nie korzysta z 

niego zgodnie z wymogami nauczyciela zawartymi w przedmiotowym systemie 

oceniania. 

2.   NAUCZYCIEL 

a)   ma prawo do: 

• wyboru podręcznika podstawowego, podręczników pomocniczych oraz tzw. ćwiczeń,  

• określenia podstawowych zasad korzystania z podręcznika przez ucznia,  

• zobowiązania uczniów do zaprowadzenia dodatkowego zeszytu pomocniczego, np. 

własny słowniczek językowy (języki obce), zeszyty prac klasowych itp.,  

b)   ma obowiązek:  

• wykorzystywać w trakcie realizacji programu zalecane podręczniki i zeszyty ćwiczeń. 

§ 6 

 SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW W NAUCE 

PRACE KLASOWE/SPRAWDZIANY 

Są to formy kontroli bieżącej obejmująca kilka tematów lub cały omówiony dział albo praca 

podsumowująca większą partię materiału. Czas trwania 45-90 minut/30-45 minut. 

 

1.   UCZNIOWIE 

a)   mają prawo do: 

• znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań, jakim będą 

musieli sprostać,  

• określenia przez nauczyciela terminu pracy klasowej z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem,  

• najwyżej trzech prac klasowych w ciągu tygodnia i nie więcej niż jednej dziennie,  

• poprawy pracy klasowej czy sprawdzianu na zasadach określonych w Statucie Szkoły 

(§48). 
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2.   NAUCZYCIELE 

a)   mają prawo do: 

• niepodawania kolejnego terminu pracy klasowej, jeśli nie doszło do niej z powodu 

ucieczki klasy, 

• obniżenia oceny za każde upomnienie podczas pisania pracy; 

b)   mają obowiązek: 

• przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami tego typu w 

tygodniu i w ciągu dnia,  

• punktualnie rozpoczynać lekcję tak, aby przeznaczyć na pracę klasową wskazany czas,  

• ocenić pracę klasową w terminie nieprzekraczających dwóch tygodni, a wypracowanie z 

języka polskiego – trzech tygodni,  

• powiadomić uczniów o zmianie terminu klasówki, jeśli nie odbyła się ona z winy 

nauczyciela  

KARTKÓWKA 

Kartkówka to forma bieżącej kontroli wiadomości, obejmująca zakres treściowy ostatnich 2-3 

tematów.  

Czas trwania 5-15 minut. 

 

1.   NAUCZYCIEL 

a)   ma prawo: 

• przeprowadzić kartkówkę bez uprzedzenia o niej bez względu na to, czy odbyły się w 

tym dniu inne sprawdziany, 

• obniżyć ocenę z kartkówki uczniowi, którego przyłapał na ściąganiu,  

• obniżyć ocenę z kartkówki uczniowi, który daje odpisywać lub podpowiada innym,  

• nie wpisywać ocen z kartkówki, jeżeli wyniki okazałyby się w większości 

niezadowalające; 

b)   ma obowiązek: 

• zwolnić ucznia z pisania kartkówki, jeżeli nie została ona wcześniej zapowiedziana, a 

uczeń zgłosił nauczycielowi swoje nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem i 

przedstawił istotne powody swojego nieprzygotowania oraz gdy jego numer został 

wylosowany.  

Uczeń może być zwolniony z odpytywania na lekcji czy też z pisania     niezapowiedzianej 

wcześniej kartkówki najwyżej dwa razy w semestrze. 

 

2.   UCZEŃ 

a)   ma prawo: 

• otrzymać ocenioną kartkówkę do wglądu,  

• zgłosić się do nauczyciela po wyjaśnienia, jeżeli nie rozumie, z czego wynika uzyskana 

ocena;  

b)   ma obowiązek: 

• solidnie przygotować się na każdą lekcję i być gotowym do odpowiadania lub pisania 

kartkówki z co najmniej trzech ostatnich tematów.  
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Szczegółowe sposoby sprawdzania postępów w nauce podane są w Statucie Szkoły (§48). 
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§7 

 OCENA SZKOLNA 

1.   UCZEŃ 

a)   ma prawo: 

• znać kryteria ocen i wymagania edukacyjne z przedmiotów,  

• znać każdą ocenę wpisaną przez nauczyciela do dziennika,  

• poprosić nauczyciela o uzasadnienie oceny,  

• być poinformowanym na miesiąc przez zakończeniem półrocznych/rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych o przewidywanych dla niego ocenach, w tym przede 

wszystkim ocenach niedostatecznych,  

• znać wystawione przez nauczyciela oceny przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

2.   NAUCZYCIEL 

a)   ma obowiązek: 

• zapoznać uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z 

realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 

uczniów i kryteriach oceniania, 

• przestrzegać zasad oceniania, 

• być obiektywnym i sprawiedliwym przy wystawianiu oceny,  

• informować ucznia o każdej wystawionej ocenie z jej uzasadnieniem, 

• poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach, w tym przede wszystkim 

ocenach niedostatecznych, półrocznych/rocznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej  
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§ 8  

 OCENA ZACHOWANIA 

Ocena ta jest informacją o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, respektowaniu przez 

niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.  

Ocenę zachowania ustala się w oparciu o obowiązujący w szkole system punktowy, który zawarty 

jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Szczegółowe kryteria oceny zachowania w 

Szkole Podstawowej nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku. 

 

1.   WYCHOWAWCA 

a)   ma obowiązek 

• poinformować uczniów i rodziców o obowiązujących w szkole zasadach oceniania 

zachowania,  

• poinformować rodziców o przewidywanej półrocznej/rocznej ocenie zachowania, a 

przede wszystkim o obniżonej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady  Pedagogicznej. 

 Uczeń z obniżoną oceną zachowania (nieodpowiednią) może dodatkowo zostać ukarany zgodnie ze 

Statutem Szkoły (§64). 

  

§ 9 

 STRÓJ SZKOLNY  

1. UCZEŃ 

a) ma obowiązek: 

• nosić w szkole estetyczny i schludny strój uczniowski, który nie powinien zwracać 

szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji oraz zawierać wulgarnych czy obraźliwych 

symboli czy napisów (również w językach obcych), 

• na zajęciach wychowania fizycznego mieć białą koszulkę i ciemne spodenki lub dresy 

czy legginsy oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą, 

• podczas uroczystości nosić strój galowy, tj. białą bluzkę lub koszulę i spodnie lub 

spódnicę w kolorze granatowym lub czarnym, 

• zmieniać obuwie po wprowadzeniu czasowo takiego obowiązku przez Dyrektora 

szkoły; 

 

b)   narusza regulamin i ponosi konsekwencje za: 

• noszenie ubiorów uznanych powszechnie za wyzywające i nieskromne,  

• stosowanie wyzywającego makijażu, 

• noszenie biżuterii i innych ozdób (np. kolczyków), których posiadanie może grozić 

skaleczeniem się podczas wykonywania rozmaitych czynności i ćwiczeń fizycznych, 

• noszenie symboli kojarzących się z nazizmem, satanizmem, terroryzmem, 

totalitaryzmem i rasizmem, 

•  noszenie symboli i haseł promujących narkotyki lub inne nałogi, 

• przychodzenie do szkoły w ubraniach, na których umieszczone są wulgarne rysunki i 

napisy (również w językach obcych) 

2.   NAUCZYCIEL 

     a)   ma prawo: 

• egzekwować od uczniów noszenie właściwego stroju oraz zmianę obuwia,  
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• stosować upomnienia ustne lub uwagę pisemną, a nawet wnioskować o obniżoną 

punktację ocenę zachowania, jeżeli uczeń nie nosi obuwia na zmianę, ubiera się w 

sposób wyzywający lub nie spełnia innych wymienionych wyżej wymogów dotyczących 

wyglądu.  

UWAGA 

Uczeń ponosi konsekwencje braku zmiennego obuwia, wykonując prace porządkowe po 

lekcjach na terenie szkoły za zgodą rodziców. 

§10 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.  

Organami reprezentującymi ogół uczniów są: Rada Samorządu Uczniowskiego i rady samorządów 

klasowych. 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

1. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

a) ma prawo do: 

• organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i prac 

porządkowych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  

• redagowania i wydawania gazetki szkolnej i prowadzenia tablicy informacyjnej,  

• interweniowania w przypadkach naruszenia przez uczniów lub nauczycieli zasad 

Regulaminu szkoły,  

• przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów i praw Samorządu Uczniowskiego.  

2. UCZNIOWIE: 

a) mają prawo do: 

• opracowania i uchwalenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,  

• wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Rady Samorządu 

Uczniowskiego i rad samorządów klasowych,  

• wybierania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas;  

b) mają obowiązek: 

• respektowania uchwał i programu działania Rady SU. 

 

3. NAUCZYCIEL 

a) ma obowiązek: 

• udzielić pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, którym się opiekuje, 

służyć mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł 

demokracji,  

• wysłuchać wniosków i postulatów samorządu oraz przekazać je adresatom.  

4. DYREKTOR SZKOŁY 

a) ma obowiązek: 
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• spotykania się z Samorządem Uczniowskim, okresowo lub na wniosek Rady 

Samorządu Uczniowskiego, wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia 

społeczności uczniowskiej i udzielenia na nie odpowiedzi. 

§11 

 INFORMACJA 

Rada Samorządu Uczniowskiego, samorządy klasowe, organizacje i koła zainteresowań mają 

prawo informować społeczność uczniowską i nauczycieli o swoich programach, opiniach, 

problemach, osiągnięciach i wydarzeniach z życia Szkoły, tzn.: 

• zamieszczać informacje w szkolnej gazetce, w przeznaczonych do tego gablotach i na 

tablicach ściennych,  

• przygotowywać na szkolnych urządzeniach do kopiowania różnego rodzaju informatory, 

biuletyny, ulotki itp.;  

Rada Samorządu Uczniowskiego, samorządy klasowe, organizacje i koła zainteresowań mają 

obowiązek: 

• przestrzegać kardynalnej zasady, że nie wolno naruszać godności osobistej innych ludzi i 

dobrego imienia Szkoły,  

• dbać o kulturę języka wszystkich wypowiedzi.  

UWAGA 

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad WŁADZE SZKOŁY mają prawo zakazać 

rozpowszechniania przygotowanej przez uczniów informacji. 

 

§12 

 SZKOLNE TRADYCJE 

 

PASOWANIE NA UCZNIA 

14 października - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

11 listopada – ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

W tym dniu odbywa się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. 

 

21 marca – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – 

 DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI  

W tym dniu w tradycyjny sposób wyrażana jest radość z nastania wiosny, a Samorząd Uczniowski 

ma prawo przejęcia władzy w Szkole. Samorząd Uczniowski co najmniej tydzień wcześniej 

uzgadnia z Dyrekcją Szkoły program imprez organizowanych w PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. 

Mogą to być konkursy, obrzędowe topienie Marzanny, wystawy hobbystów, wyjścia klas na 

wycieczki, wystawy artystyczne, gry i zabawy sportowe itp. Uczniowie danej klasy znajdują się w 

tym dniu pod opieką swojego wychowawcy. Nieobecność w szkole lub wszelkie samowolne 

„wyjścia” ucznia, grupy uczniów czy całej klasy traktowane są jako wagary i w dzienniku 

elektronicznym odnotowane jako jeden dzień absencji bez usprawiedliwienia. 

 

WYCHOWAWCA 
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ma obowiązek: 

• sprawować opiekę nad uczniami swojej klasy w czasie zorganizowanej imprezy czy 

wyjścia.  

 

3 maja – ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 

W tym dniu odbywa się uroczysta akademia z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA  

W tym dniu uczniowie uczestniczą w imprezach zorganizowanych przez Szkołę. Obecność w 

szkole jest obowiązkowa, tak jak w każdym innym dniu nauki szkolnej. 

WYCHOWAWCY KLAS 

mają obowiązek: 

• sprawować opiekę nad uczniami swojej klasy.  

 

§13 

 WYCIECZKA, BIWAK, RAJD 

1. UCZNIOWIE 

a) mają prawo: 

• ustalać wraz z wychowawcą termin i program wycieczki, biwaku lub rajdu;  

 

b) mają obowiązek: 

• dostarczyć prowadzącemu wycieczkę pisemną zgodę rodziców na wyjazd,  

• dostosować się do ustalonego programu i regulaminu wycieczki, biwaku lub rajdu,  

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas pobytu nad wodą itd.  

2. UCZNIOWI 

a) zabrania się: 

• opuszczania, bez zezwolenia opiekuna, miejsca pobytu grupy wycieczkowej. 

 

Uczeń, który nie bierze udziału w wycieczce, biwaku czy rajdzie ma obowiązek udziału w zajęciach 

w szkole z klasą wskazaną przez dyrektora lub wychowawcę. 

 

3. NAUCZYCIEL 

ma obowiązek: 

• posiadać pełną dokumentację wycieczki, biwaku lub rajdu, tj. kartę wycieczki wraz z 

programem i regulaminem, zezwoleniami rodziców na wyjazd ucznia,  

• zapewnić uczestnikom wycieczki bezpieczeństwo, a w razie zachorowania lub wypadku – 

fachową opiekę medyczną oraz powiadomić Dyrektora Szkoły oraz rodziców ucznia,  

• wezwać telefonicznie lub listownie rodziców ucznia, który w czasie wycieczki, biwaku czy 

rajdu zachowuje się w sposób wyjątkowo naganny,  

• odesłać ucznia do domu (pod nadzorem rodziców lub wyznaczonej przez kierownika 

wycieczki innej osoby dorosłej), jeżeli wymaga tego stan zdrowia ucznia lub jego naganne 

zachowanie.  

  



 16 

§14 

 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

1. UCZNIOWIE 

a) mają prawo do: 

• bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej 

organizacji wycieczki, rajdu, biwaku lub wyjścia poza szkołę, zgodnie z przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki,  

• ochrony ze strony nauczyciela w przypadku chuligańskich wybryków innych uczniów,  

b) mają obowiązek: 

• znać Regulamin szkoły oraz regulaminy bhp pracowni i przestrzegać zasad zawartych w 

tych regulaminach,  

• zachowywać się w czasie lekcji, innych zajęć, przerw, zajęć sportowych i wycieczek w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób,  

• podporządkować się poleceniom nauczyciela w razie alarmu przeciwpożarowego,  

• zgłosić każdy zaistniały wypadek osobie prowadzącej zajęcia lub nauczycielowi 

dyżurującemu na korytarzu.  

2. UCZNIOM 

a) zabrania się: 

• samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć określonych w planie lekcji 

(z uwzględnieniem zastępstw),  

• przebywania w miejscach niedozwolonych, 

• noszenia przy sobie ostrych i niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych 

zagrażających zdrowiu lub życiu,  

• noszenia zapałek i zapalniczek. 

3. UCZEŃ NARUSZA REGULAMIN I PONOSI KONSEKWENCJE ZA: 

• samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania zajęć określonych w planie lekcji, 

• przebywanie w miejscach niedozwolonych w celu unikania nadzoru ze strony nauczycieli 

(np. klatki schodowe, korytarz na parterze przy sekretariacie), 

• nieprzestrzeganie zasad regulaminów obowiązujących w szkole, 

• bieganie po szkolnych korytarzach i klatkach schodowych, ślizganie się po poręczach,  

• otwieranie bez zgody nauczyciela okien w salach lekcyjnych i na korytarzach.  

4. NAUCZYCIELE 

a) mają obowiązek: 

• sprawdzenia przed każdymi zajęciami (w budynku szkolnym lub w terenie), czy warunki nie 

stwarzają zagrożeń dla zdrowia lub życia uczniów,  

• bezzwłocznego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły zauważonych zagrożeń (do zaniechania zajęć w 

danym miejscu włącznie, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi),  

• bezwzględnego powstrzymywania się przed wychodzeniem z grupą w teren w czasie burzy, 

śnieżycy i gołoledzi (dotyczy to również wycieczek krajoznawczych),  

• rygorystycznego przestrzegania przepisów o kąpieli w czasie biwaków i innych form 

rekreacji,  

• zgłosić Dyrektorowi Szkoły każdy wypadek powodujący u ucznia uszkodzenie ciała.  
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b) mają prawo 

• ukarać ucznia wpisaniem uwagi, wnioskować o ukaranie innymi karami przewidzianymi w 

Statucie Szkoły lub o obniżenie oceny zachowania, jeżeli stwierdzą świadome naruszanie 

przez ucznia zasad bezpieczeństwa. 

 

5. DYREKTOR  

a) ma obowiązek: 

• dopilnować usunięcia zagrożeń zgłoszonych przez nauczycieli lub innych pracowników 

Szkoły (ewentualnie przez uczniów),  

• prowadzenia raz do roku ćwiczeń ewakuacyjnych wszystkich uczniów i pracowników 

Szkoły na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa.  

  

§15 

 UCZEŃ POZA SZKOŁĄ 

Wszyscy powinniśmy zachowywać się kulturalnie i w sposób bezpieczny w każdej sytuacji, 

niezależnie od miejsca i czasu. Niniejszy Regulamin dotyczy przede wszystkim zasad 

obowiązujących na terenie Szkoły, ale też zawiera kilka zasad dotyczących zachowania ucznia poza 

szkołą 

Wiąże się to z wystawieniem oceny z zachowania, bo chociaż ocena ta powinna dotyczyć 

zachowania ucznia w szkole, to jednak w wyjątkowych przypadkach należy także wziąć pod uwagę 

jego zachowanie poza szkołą. 

 

1. UCZEŃ 

a) ma prawo: 

• przebywać w miejscach publicznych nawet o późnej porze, jeżeli dzieje się to za zgodą 

rodziców; 

 

b) może być wyróżniony: 

• pochwałą lub jednocześnie i pochwałą, i podwyższeniem oceny zachowania, jeżeli w 

sytuacji wyjątkowej wykaże wzorową, dzielną postawę w niesieniu pomocy innym ludziom; 

 

c) może być ukarany: 

• naganą lub jednocześnie i naganą, i obniżeniem oceny zachowania, jeżeli dopuści się czynu 

chuligańskiego poza szkołą, słowem lub czynem narusza dobre imię kolegów, nauczycieli i 

Szkoły, a także, gdy jego zachowanie w miejscach publicznych odbiega od powszechnie 

przyjętych norm tzw. dobrych obyczajów, 

• naganą lub jednocześnie i naganą i obniżeniem oceny zachowania, jeżeli używa wulgarnego 

języka w Internecie, rozpowszechnia obraźliwe treści o innych lub wulgarne zdjęcia. 

  

§16 

MIENIE SZKOLNE 

1. UCZNIOWIE 

a) mają prawo: 
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• do korzystania z pomieszczeń Szkoły, sprzętu i pomocy naukowych w czasie zajęć 

lekcyjnych i pozaszkolnych wyłącznie pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, 

która uzyskała od Dyrektora pozwolenie na prowadzenie zajęć; 

 

b) mają obowiązek: 

• szanować mienie szkolne, powierzony im sprzęt i pomoce naukowe,  

• zachować czystość na przydzielonych im stanowiskach, w salach, toaletach i na korytarzach, 

a w razie uchybienia temu obowiązkowi posprzątać miejsce wyznaczone przez nauczyciela 

lub innego pracownika Szkoły,  

• zgłosić prowadzącemu zajęcia każdą usterkę lub zniszczenie,  

• usunąć szkodę lub pokryć koszty zniszczenia na koszt rodziców, jeśli szkoda powstała z 

winy ucznia.  

2. UCZNIOWI 

a) zabrania się 

• kradzieży oraz niszczenia mienia szkolnego.  

 

3. UCZEŃ 

• narusza regulamin i ponosi konsekwencje za korzystanie z mienia szkolnego niezgodnie z 

jego przeznaczeniem.  

 

4. UCZEŃ 

a) może być ukarany  

• upomnieniem od wychowawcy, naganą Dyrektora Szkoły,  jeżeli wykazuje niewłaściwy 

stosunek do mienia szkolnego. 

 

5. NAUCZYCIELE 

a) mają prawo: 

• ukarać ucznia za kradzież oraz celowe niszczenie mienia szkolnego wnioskowaniem o 

obniżenie oceny zachowania oraz wyznaczyć mu sposób naprawienia szkody; 

 

b) mają obowiązek: 

• sprawdzić stan sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych przed udostępnieniem ich 

uczniom oraz po zakończeniu zajęć,  

• systematycznie kontrolować stan mebli i czystość w salach, w których przeprowadzają 

zajęcia,  

• w czasie dyżuru na korytarzu szkolnym zapobiegać wszelkim przejawom niszczenia mienia 

szkolnego,  

• zauważone szkody lub zniszczenia zgłaszać pracownikowi obsługi lub Dyrekcji szkoły.  

§17 

MIENIE OSOBISTE 

Mienie osobiste ucznia to przybory szkolne, podręczniki, ubranie, obuwie i inne należące 

wyłącznie do niego przedmioty. 

 

1. UCZNIOWIE 

a) mają obowiązek: 
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• przechowywać wierzchnią odzież oraz obuwie w wyznaczonych szafkach lub szatniach,  

• dbać o stan swojej szafki i klucz do niej,  

• przed lekcjami wyjąć z szafki wszystkie potrzebne w danym dniu podręczniki, przybory i 

obuwie zmienne,  

• osobiście pilnować przynoszonych do szkoły przyborów, podręczników, teczek itp.,  

• rekompensować straty w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osobistego innych 

osób.   
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2. UCZNIOM 

a) zabrania się: 

• kradzieży oraz niszczenia mienia osobistego innych osób, 

• niszczenia szafek w szatni. 

3. UCZEŃ NARUSZA REGULAMIN I PONOSI KONSEKWENCJE ZA: 

• przebywanie w szatni poza godzinami rozpoczęcia i zakończenia swoich zajęć, 

• kradzież lub niszczenie mienia osobistego innych osób.  

4. NAUCZYCIELE 

a) mają obowiązek 

• po rozpoczęciu lekcji wychowania fizycznego zamknąć na klucz szatnie przy sali 

gimnastycznej, z których korzystają w tym momencie uczniowie. 

 

5. PRACOWNICY OBSŁUGI 

a) mają obowiązek: 

• po rozpoczęciu lekcji zamykać na klucz drzwi do szatni, 

• otwierać poszczególne szatnie po zgłoszeniu się klasy kończącej zajęcia.  

UWAGA 

W razie zaistnienia kradzieży lub zniszczenia mienia osobistego postępowanie wyjaśniające 

prowadzi nauczyciel, wychowawca, pedagog, psycholog lub Dyrekcja Szkoły. 

Konsekwencje wyciąga się zarówno w stosunku do sprawców kradzieży, jak też w stosunku do 

odpowiedzialnych za zabezpieczenie mienia, jeśli nie dopełnili swoich obowiązków.  

Pracownicy Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone do szkoły przez ucznia wyroby 

ze złota oraz inne wartościowe przedmioty, telefony komórkowe, odtwarzacze, drogie torby, buty 

czy kurtki. 

  

§18 

 KRADZIEŻ 

1. UCZEŃ 

a) ma obowiązek: 

• natychmiast zawiadomić nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, psychologa lub Dyrekcję 

Szkoły w przypadku stwierdzenia zaginięcia, kradzieży lub włamania, jeśli jest świadkiem 

zajścia lub osobą bezpośrednio poszkodowaną,  

• oddać skradzioną rzecz lub ekwiwalent pieniężny zgodnie z jej wartością, jeśli został 

złapany na kradzieży; 

b) może być ukarany: 

• naganą Dyrektora Szkoły, jeśli został złapany na kradzieży lub wyłudzaniu.  

 

2. WYCHOWAWCA 

a) ma obowiązek: 

• wyjaśnić zaistniałą w klasie kradzież lub wyłudzenie,  

• przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży 

lub wyłudzeniu,  

• powiadomić o kradzieży lub wyłudzeniu pedagoga, psychologa i Dyrektora Szkoły;   
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3. RODZICE 

a) mają prawo: 

• zgłosić fakt kradzieży policji i wszcząć postępowanie, jeśli ich dziecko jest osobą 

bezpośrednio poszkodowaną.  

 

§19 

 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

1. UCZNIOWIE 

a) mają prawo i obowiązek: 

• dbania o zdrowie swoje i innych.  

 

2. UCZNIOM 

a) zabrania się: 

• posiadania i palenia papierosów, w tym e-papierosów, picia alkoholu i używania 

narkotyków lub innych środków odurzających.  

 

3. UCZEŃ 

a) może być ukarany za: 

• palenie papierosów, w tym e-papierosów lub picie alkoholu na terenie szkoły:  

– udziałem w programie profilaktycznym zorganizowanym przez pedagoga szkoły,  

– pisemnym upomnieniem  Dyrektora Szkoły z powiadomieniem wychowawcy i rodziców,  

– obniżeniem oceny zachowania,  

– naganą Dyrektora Szkoły,  

• zażywanie narkotyków lub sprzedawanie ich na terenie szkoły:  

– działaniem indywidualnym, zależnie od sytuacji ucznia, ustalonym przez  Dyrektorem w 

porozumieniu z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i policją.  

  

§20 

 RODZICE W SZKOLE 

Szkoła dopełnia działanie domu. Jednolite oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli 

gwarantują sukces ucznia i jego pełny rozwój osobowy. 

W szkole działa Rada Rodziców. 

 

1. RODZICE 

a) mają prawo: 

• znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Szkoły i danej klasy,  

• znać przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów,  

• uzyskiwać w każdym czasie rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,  

• uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci,  

• wyrażać swoje opinie na temat pracy Szkoły w bezpośredniej rozmowie z pracownikami 

Szkoły, uczestnicząc w badaniach ankietowych prowadzonych przez organy Szkoły i 

uprawnione organy zewnętrzne,  

• korzystać z biblioteki szkolnej,  
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• gromadzić fundusze z dodatkowych składek w celu wspierania działalności statutowej 

Szkoły.  

b) mają obowiązek: 

• dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,  

• zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,  

• zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,  

• współdziałać z wychowawcą dziecka i nauczycielami,  

• okazywać   pomoc w działaniach wychowawczych wobec dziecka.  

2. WYCHOWAWCA 

a) ma obowiązek: 

• ustalać z rodzicami kierunki pracy wychowawczej z klasą,  

• planować i organizować wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające 

jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

• utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-

wychowawczych ich dzieci,  

• okazywać rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,  

• włączać rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.  

3. SZKOŁA 

a) ma obowiązek: 

• informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu naganie lub 

zastosowanej wobec niego kary.  
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