
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. 6/2007/2008  
Rady Pedagogicznej z dnia 22.04.2008r. 

 

REGULAMIN 

Szkoły Podstawowej im W. Witosa w Nosówce 

 
 
 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów tworzących 
społeczność szkolną tj. uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników 

niepedagogicznych i dyrektora szkoły. 
 

 
PODSTAWA PRAWNA: 

 
Ustawa z 27 września 1991 r. o systemie oświaty. Prawa ucznia art. 55. ust. 5. 

 (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. z późn. zm.)  
 
 

Statut Szkoły Podstawowej  im W. Witosa w Nosówce 
 
 

Konwencja o Prawach Dziecka  
(Dz.U. z 1991r. Nr 120 poz. 526): 

 
Art. 12 ust. 1. Państwa – strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do 

kształtowania własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych 
poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z 

należytą wagą stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. 
 

Art. 13 ust. 1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to 
ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji 

oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granicę, w formie ustnej, pisemnej 
bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego 

innego środka przekazu według wyboru dziecka. 
 

Art. 16 ust. 1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej 
ingerencji w sferę życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w 
korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. 
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Rozdział I 
 

LEKCJA 
 

Lekcja jest główną formą nauczania i wychowania. 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 znajomości celów lekcji oraz zadań lekcyjnych 

 jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści 

 zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności 

 korzystania z przywileju „dnia bez jedynek” 13-go każdego miesiąca oraz posiadania 
tzw. „szczęśliwego numerka”, którego wylosowanie oznacza, że uczeń nie będzie 
pytany danego dnia, jednak pisze sprawdzian zapowiedziany wcześniej lub kartkówkę 

 
Mają obowiązek: 

 brania aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i porządku w 
czasie lekcji 

 uzupełniania braków wynikających z nieobecności na lekcji 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie lub innym miejscu w 
który odbywa się lekcja 

 właściwego zachowywania się w trakcie zajęć. 
 
NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

 wyboru programu nauczania oraz podręcznika do nauczanych przedmiotów 

 tworzenia autorskich programów nauczania, 

 wyboru form i metod pracy lekcyjnej 

 zachowania praw autorskich do własnych konspektów lekcji, wzorów pomocy 
dydaktycznych, scenariuszy.  

 
Mają obowiązek: 

 maksymalnie ułatwić uczniowi dotarcie do istoty tematu lekcji 

 motywować aktywność ucznia w wykonywaniu przez niego zadań lekcyjnych 

 wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów 

 przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić ich bezpieczne używanie 

 przestrzegać ustalonych z Samorządem Uczniowskim zasad „dnia bez jedynek” i 
„szczęśliwego numerka” 

 szanować prawa autorskie w korzystaniu z konspektów lekcji, wzorów pomocy 
dydaktycznych, scenariuszy opracowanych przez inne osoby 

 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne produkowane 
seryjnie 

 pełnić nadzór pedagogiczny nad pracą nauczyciela poprzez hospitacje lekcji 
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Rozdział II 
 

PRACA KLASOWA, SPRAWDZIAN 
 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 uzyskania co najmniej 1 oceny ze sprawdzianu w semestrze 

 znajomości zakresu pracy klasowej, sprawdzianu i wymagań, jakim będą musieli 
sprostać 

 najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż 1 sprawdzian dziennie 

 ustalenia z nauczycielem terminu i zakresu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem 

 
Mają obowiązek: 

 przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału 

 przynieść przybory i pomoce wymagane przez nauczyciela na sprawdzianie, np. 
przybory geometryczne, słownik, atlas 

 przygotowywać się do lekcji na bieżąco tak, aby być gotowym do odpowiedzi lub 
kontroli pisemnej w formie kartkówki 

 zwrócić otrzymane do wglądu rodziców sprawdziany, kartkówki w ustalonym z 
nauczycielem terminie 

 
NAUCZYCIELE 

Mają prawo do; 

 wyboru formy sprawdzianu 

 nieprecyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces 
kontroli np. przez absencję 

 kontrolowania bez ograniczeń i bez uprzedzenia postępów w nauce w formie 
kartkówek obejmujących zakres treściowy bieżącego materiału w czasie nie 
przekraczającym 1/3 lekcji. 

 
Mają obowiązek: 

 przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami 

 zapowiadać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem 

 podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu 

 rzetelnie sprawdzić prace uczniów, uzasadnić ocenę np. przez recenzję, podanie 
punktacji 

 omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy 

 dokonać oceny i omówienia sprawdzianu w terminie do 2 tygodni od daty jego 
przeprowadzenia 

 
RODZICE 

Mają prawo do: 

 zapoznania się z pracami klasowymi, sprawdzianami swoich dzieci i oceną 

 zwrócić się do nauczyciela z prośbą o uzasadnienie oceny 
 
Mają obowiązek: 

 podpisania oceny na sprawdzianie 

 sprawdzenia, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela 
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DYREKTOR SZKOŁY: 

Ma obowiązek: 

 kontrolowania przestrzegania zasad ilościowego obciążenia uczniów pracami 
klasowymi, sprawdzianami 

 kontrolowania sposobu przeprowadzenia i poprawienia sprawdzianu przez 
nauczyciela w przypadku dużej ilości ocen negatywnych 

 
 

Rozdział III 
 

ODPOWIEDŹ USTNA 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 uzyskania przynajmniej jednej oceny z odpowiedzi ustnej w Semestrze 

 oceny jawnej, sprawiedliwej i uzasadnionej 
 
Mają obowiązek: 

 przygotowania się na bieżąco z materiału ostatnich trzech lekcji 
 
 
NAUCZYCIELE 

Mają prawo do; 

 egzekwowania odpowiedzi ustnej uczniów na każdej lekcji 
 
Mają obowiązek: 

 oceniania przynajmniej jednej odpowiedzi ustnej ucznia w ciągu semestru 

 uzasadnienia wystawionej oceny 
 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 kontrolowania ilości ocen z odpowiedzi ustnych uczniów 
 

 
Rozdział IV 

 
OCENA SZKOLNA UCZNIA 

 
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasady oceny 

zachowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

 
 

Rozdział V 
 

PRACA DOMOWA UCZNIA, ZESZYT PRZEDMIOTOWY, PODRĘCZNIK 
 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 wypożyczenia podręczników, które znajdują się w bibliotece szkolnej (pierwszeństwo 
mają uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej) 
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 korzystania ze zwolnień z wykonania pracy domowej na warunkach ustalonych przez 
nauczyciela przedmiotu 

 uzyskania przynajmniej 1 oceny w  semestrze za prowadzenie zeszytu 

 nie odrabiania zadań domowych w soboty niedziele, z wyjątkiem przedmiotów, 
których tygodniowy rozkład zajęć uniemożliwia zastosowanie tego prawa 

 nie odrabiania zadania domowego po dyskotece szkolnej, wycieczce lub innej 
zbiorowej imprezie klasowej lub szkolnej, na wniosek Samorządu Uczniowskiego 
(dotyczy przedmiotów, które były w dniu dyskoteki lub w dniu poprzedzającym 
całodzienną wycieczkę lub imprezę)   

 nie otrzymywania prac domowych na okres ferii i przerw świątecznych 
 
Mają obowiązek: 

 posiadać i staranie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń wymagany 
przez nauczyciela danego przedmiotu 

 posiadać i szanować podręcznik i atlas potrzebny do przedmiotu 

 regularnie i starannie wykonywać obowiązkowe zadania domowe 
 
RODZICE 

Mają prawo do: 

 otrzymywania pomocy ze strony szkoły w zakresie zaopatrzenia w potrzebne 
podręczniki 

 
Mają obowiązek: 

 zaopatrzyć dziecko w potrzebne podręczniki, zeszyty do przedmiotu i zeszyty ćwiczeń 
oraz konieczne przybory szkolne 

 kontrolować odrabianie przez dziecko zadań domowych 
 
DYREKTOR SZKOŁY: 

Ma obowiązek: 

 podać do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników na następny rok 
szkolny w terminie ustalonym przez prawo oświatowe 

 podejmować działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie  
szkoły 

 zaopatrywać bibliotekę szkolną w zestawy podręczników w miarę posiadanych 
środków 

 kontrolować stopień obciążenia uczniów ilością prac domowych 

 
 

Rozdział VI 
 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 
 

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18-go roku życia 
 
UCZEŃ 

Ma prawo do: 

 uczęszczania do szkoły podstawowej od roku, w którym ukończy 7 lat 

 podjęcia nauki o rok wcześniej na wniosek rodziców, jeżeli dziecko wykazuje 
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole 

 indywidualnego nauczania, jeśli stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie 
do szkoły 
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 spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w szczególnych przypadkach na 
wniosek rodziców za zgodą dyrektora szkoły 

 
Ma obowiązek: 

 regularnego uczęszczania do szkoły 

 rozpoczęcia nauki w szkole od roku, w którym ukończy 7 lat, po wcześniejszym 
rocznym przygotowaniu przedszkolnym. 

 
RODZICE 

Mają prawo do: 

 wnioskowania o przyjęcie dziecka do szkoły rok wcześniej, jeżeli dziecko wykazuje 
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole 

 wnioskowania w szczególnych przypadkach o zgodę na nauczanie indywidualne lub 
realizację przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

 
Ma obowiązek: 

 zgłaszania dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu do 15 kwietnia każdego roku 

 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 

 zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

 informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września o realizacji obowiązku za 
granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce 

 
DYREKTOR SZKOŁY: 

Ma obowiązek: 

 kontrolować spełnianie obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania 
przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

 prowadzić ewidencję spełniania obowiązku szkolnego 
 
 

Rozdział VII 
 

FREKWENCJA 
 
UCZNIOWIE 

Mają obowiązek: 

 punktualnie przychodzić na zajęcia 

 natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły o nieobecności nauczyciela na lekcji 
za pośrednictwem przewodniczącego lub innego członka samorządu klasowego 

 usprawiedliwiać nieobecności w szkole w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły 

 zgłaszać wychowawcy lub innemu nauczycielowi informację o złym samopoczuciu 
w celu zwolnienia z lekcji przez rodziców 

 
Uczniowie nie mogą: 

 samowolnie, bez wiedzy wychowawcy lub innego nauczyciela opuszczać lekcji 
 
NAUCZYCIELE 
 
Mają obowiązek: 

 punktualnego rozpoczynania lekcji i innych zajęć z uczniami 

 usprawiedliwiania własnej nieobecności w szkole 

 zawiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności przed rozpoczęciem zajęć w danym 
dniu 
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 sprawdzania na każdej lekcji obecności uczniów 

 usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami 

 w razie dłuższej nieobecności ucznia, skontaktować się z jego rodzicami 

 w przypadku złego samopoczucia ucznia, poinformować o tym jego rodziców. 
 
RODZICE 

Mają obowiązek: 

 usprawiedliwiania nieobecności dziecka w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni od 
dnia powrotu dziecka do szkoły, osobiście lub przez wpis do dzienniczka ucznia albo 
informację na kartce z podpisem rodzica i datą 

 w przypadku zwalniania ucznia z lekcji, czynić to osobiście lub w formie zwolnienia 
wpisanego do dzienniczka 

 osobistego odbioru dziecka ze szkoły w przypadku jego złego samopoczucia 
 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma prawo: 

 ukarać ucznia obniżeniem oceny z zachowania za 10 i więcej opuszczonych i 
nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych 

 
Ma obowiązek: 

 zapewnienia uczniom zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub zapewnienia opieki 
poprzez połączenie uczniów z inną klasą lub zajęcia w bibliotece 

 kontrolowania frekwencji w klasie 
 
 

Rozdział VIII 
 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 ochrony swojego zdrowia i zapewnienia im bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole 

 uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania 
 
Mają obowiązek: 

 przebywać podczas przerw na korytarzu tej kondygnacji, na której będą odbywać się 
następne zajęcia 

 podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim 
zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić z budynku szkoły bez opieki 
nauczyciela 

 wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela 

 respektować regulaminy pracowni szkolnych i sali gimnastycznej 

 po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, ubrać się i spokojnie opuścić teren 
szkoły 

 o złym samopoczuciu informować wychowawcę innego nauczyciela lub szkolną 
służbę zdrowia 

 respektować zalecenia służby zdrowia dotyczące badań specjalistycznych, fluoryzacji, 
itp. 

 
Nie mogą: 

 zapraszać obcych osób do szkoły 

 nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu np. długich kolczyków 
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 przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak: broń 
gazowa, noże, petardy, materiały wybuchowe, żrące, niebezpieczne zabawki, używki 

 
NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

 ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole 

 korzystania z pomocy szkolnej służby zdrowia w razie wypadku lub złego 
samopoczucia 

 
Mają obowiązek: 

 zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych i 
przerw między zajęciami 

 zamykać sale lekcyjne podczas przerw i po zakończeniu zajęć 

 bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zagrożeniach lub zaniechać 
zajęć jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi 

 zapoznać się z regulaminem bhp i rygorystycznie przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas wyjść z uczniami poza szkołę 

 zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uczeń uległ w 
szkole 

 zapewnić opiekę choremu uczniowi do czasu przybycia rodzica 
 
RODZICE 

Mają obowiązek: 

 udać się z dzieckiem do specjalisty zgodnie ze skierowaniem lekarza lub higienistki 
szkolnej 

 przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka 

 na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia 
 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 niezwłocznego usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa zgłoszonego przez rodziców, 
uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły 

 w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia 
szkolne 

 dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa 

 zapewnić środki pierwszej pomocy w szkole 

 utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym 

 zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo 
 

WSZYSCY NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I PRACOWNICY SZKOŁY  
MAJĄ OBOWIĄZEK 

 REAGOWAĆ NA KRZYWDĘ DZIEJĄCĄ SIĘ UCZNIOWI 
 
 

Rozdział IX 
 

KULTURA UCZNIA W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 poszanowania godności osobistej 

 aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym klasy i szkoły 
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 godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz 
 
Mają obowiązek: 

 kulturalnego zachowania w szkole i poza szkołą,  

 odpowiedniego zachowania podczas uroczystości i imprez szkolnych oraz 
środowiskowych 

 okazywania szacunku rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz 
wszystkim osobom dorosłym, 

 być koleżeńskim, życzliwym wobec innych uczniów, uczestniczyć w kształtowaniu 
przyjaznych stosunków w zespole klasowym i w szkole 

 dbania o kulturę języka i wartości narodowych 

 okazywania szacunku dla kultur innych narodów 

 dbania o własność osobistą i innych 

 otaczać opieką dzieci młodsze i słabsze 

 poszanowania środowiska naturalnego 
 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju kulturalnego uczniów 
 

 
 

Rozdział X 
 

STRÓJ UCZNIÓW I HIGIENA OSOBISTA 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 ubierania się zgodnie z własnym statusem majątkowym, stylem i modą,  lecz zawsze 
zgodnie z wymogami regulaminu szkoły 

 korzystania z łazienek i toalet 
 
Mają obowiązek: 

 być czystym, zadbanym i dbać o higienę osobistą 

 dbać o schludny wygląd na terenie szkoły i nosić ustalony przez  szkołę rodzaj ubioru 

 nosić w szkole obuwie zmienne 

 przychodzić do szkoły bez makijażu, z odpowiednią fryzurą – włosy schludne, czyste, 
nie farbowane 

 ubierać się odpowiednio na uroczystości szkolne 
 
NAUCZYCIELE 

Mają obowiązek: 

 egzekwowania odpowiedniego stroju ucznia, fryzury oraz obuwia zmiennego 
 
RODZICE 

Mają obowiązek: 

 dbać o to, by dziecko przychodziło do szkoły czyste, schludnie ubrane 

 zaopatrzyć dziecko w obuwie zmienne do szkoły 
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Rozdział XI 
 

DYŻURY UCZNIOWSKIE I NAUCZYCIELSKIE 
 
UCZNIOWIE 

Mają obowiązek: 

 przygotowania przed lekcją zleconych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych 

 dbania o czystość i porządek w klasie podczas lekcji 

 poszanowania mienia szkolnego 
 
NAUCZYCIELE 

Mają obowiązek: 

 aktywnego pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem 

 przestrzegania regulaminu nauczyciela dyżurującego 

 
 

Rozdział XII 
 

POSZANOWANIE MIENIA SZKOLNEGO 

 
Na mienie szkolne składają się: budynki, meble, wyposażenie sal lekcyjnych, 

dekoracje, książki, sala gimnastyczna, boiska sportowe, sprzęt sportowy, ogrodzenie, 
rośliny na terenie szkolnym. Służy ono całej społeczności szkolnej i winno stanowić 

przedmiot wspólnej troski. 
 
UCZNIOWIE 

Mają obowiązek: 

 poszanowania mienia szkolnego 

 przestrzegania prawidłowego użytkowania sprzętu szkolnego, pomocy naukowych 

 ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyrządzone przez siebie szkody 
 

NAUCZYCIELE 

Mają obowiązek: 

 poszanowania mienia szkolnego 

 ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyrządzone przez siebie szkody 

 przestrzegania prawidłowego użytkowania sprzętu szkolnego, pomocy naukowych 

 kontrolowania stanu wyposażenia  pracowni przedmiotowej 

 opracowania regulaminu pracowni przedmiotowej i zapoznania z nim uczniów 
 
RODZICE 

Mają obowiązek: 

 pełnego pokrywania strat wynikających ze zniszczenia mienia szkolnego przez ich 
dziecko 
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Rozdział XIII 

 
KLASA LEKCYJNA,  PRACOWNIA PRZEDMIOTOWA I SALA GIMNASTYCZNA 

 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 korzystania z wyposażenia pracowni przedmiotowej pod opieką nauczyciela 

 przebywania w schludnej, estetycznie urządzonej klasie lekcyjnej i pracowni 
przedmiotowej podczas zajęć 

 prezentowania swoich prac w wyznaczonych przez nauczyciela - opiekuna pracowni 
miejscach 

 redagowania klasowej gazetki ściennej w uzgodnieniu z wychowawcą klasy 

 korzystania z sali gimnastycznej zgodnie z obowiązującym regulaminem sali 
gimnastycznej 

 
Mają obowiązek: 

 poszanowania i dbania o wyposażenie klasy lekcyjnej i pracowni przedmiotowej 

 dbania o estetyczny wystrój i aktualizację gazetek ściennych 
 
NAUCZYCIELE 

Mają obowiązek; 

 dbania o przydzielone im pod opiekę klasy lekcyjne i pracownie przedmiotowe 

 właściwe zabezpieczenie i konserwację pomocy naukowych 

 udzielania uczniom wskazówek i pomocy przy uzupełnianiu wystroju klasy 
 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 dbać o właściwe wyposażenie klas lekcyjnych i pracowni przedmiotowych  
 

 
Rozdział XIV 

 
HIGIENA DNIA I TYGODNIA SZKOLNEGO 

 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 stałego, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, zgodnego z zasadami higieny pracy 
umysłowej 

 wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, dni wolnych od zajęć, ferii i przerw 
świątecznych 

 korzystania z czytelni i sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela lub rodzica za 
zgodą dyrektora szkoły 

 korzystania z posiłku w stołówce szkolnej 
 
Mają obowiązek: 

 dbania o własne zdrowie, higienę pracy umysłowej i wypoczynku 
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NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

 stałego, tygodniowego rozkładu zajęć 

 informacji o planowanym zastępstwie przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, z 
wyjątkiem zastępstwa przypadającego w okienku 

 
Mają obowiązek: 

 przestrzegania zasad higieny dnia i tygodnia pracy swojego i uczniów 
 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 przestrzegania zasad planowania pracy uczniów, nauczycieli i innych pracowników 
szkoły zgodnie z zasadami bhp 

 
 

Rozdział XV 
 

OPIEKA NAD UCZNIEM 
 
UCZNIOWIE 

mają prawo do: 

 właściwej opieki podczas zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych, podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych organizowanych 
przez szkołę 

 opieki ze strony szkolnej służby zdrowia – higienistki 

 opieki psychologiczno-pedagogicznej ze strony pedagoga szkolnego i 
współpracujących z nim instytucji 

 
NAUCZYCIELE: 

Maja obowiązek: 

 zapewnienia uczniom bezpieczeństwo i prawidłową opiekę podczas wszystkich 
rodzajów zajęć organizowanych przez szkołę 

 zgłaszania zauważonych braków lub zaniedbań w zakresie opieki nad dzieckiem 
 
RODZICE 

Mają obowiązek: 

 zapewnienia dziecku prawidłowej opieki w czasie, gdy nie przebywa ono w szkole 
 
DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 stworzenia w szkole warunków do pełnej opieki i ochrony zdrowia fizycznego i 
psychicznego uczniów 

 egzekwowania wszelkich zaniedbań w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad 
uczniem 
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Rozdział XVI 
 

IMPREZY KLASOWE, DYSKOTEKI 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 prawidłowego organizowania swojego czasu wolnego poprzez uczestnictwo w życiu 
kulturalnym, artystycznym i rekreacyjnym 

 
Mają obowiązek: 

 organizowania imprezy  klasowej i szkolnej za pośrednictwem Samorządu 
Uczniowskiego 

 przedłożenia przynajmniej na 3 dni przed planowanym terminem, po uzgodnieniu z 
wychowawcą lub opiekunem Samorządu Uczniowskiego, pisemnej prośby do 
dyrektora o wyrażenie zgody. Prośba zawiera: termin, czas, miejsce, przebieg 
planowanej imprezy i podpisy przynajmniej dwóch opiekunów.  

 uporządkowania miejsca imprezy po jej zakończeniu 

 naprawienia powstałych w trakcie imprezy szkód, przy czym koszty pokrywają 
organizatorzy z własnych funduszy, w terminie do 3 dni po jej zakończeniu 

 
NAUCZYCIELE 

Mają obowiązek: 

 osobistego poinformowania dyrektora o terminie i miejscu planowanej imprezy 

 po uzyskaniu zgody dyrektora wpisania w/w informacji do wykazu imprez szkolnych i 
klasowych 

 
 

Rozdział XVII 
 

WYCIECZKI, BIWAKI I INNE IMPREZY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 
 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 udziału w wycieczkach, biwakach, zielonych szkołach i innych imprezach turystyczno 
– krajoznawczych organizowanych przez szkołę 

 zapewnienia im prawidłowej opieki podczas w/w imprez  
 
Mają obowiązek: 

 bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności 
podczas w/w imprez 

 wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów 

 przestrzegania zasad kultury i norm zachowania z uwzględnieniem specyfiki imprezy 
tak, aby umożliwić wszystkim bezpieczny i pełny wypoczynek 

 posiadania właściwego sprzętu turystycznego, legitymacji oraz niezbędnych 
akcesoriów 

 w przypadku wycieczek łączonych – 2-3 klasy – pozostali uczniowie przychodzą do 
szkoły i uczą się w oddziałach wskazanych przez dyrektora 
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NAUCZYCELE 

Mają prawo do: 

 zorganizowania wycieczki na prośbę uczniów lub z własnej inicjatywy; ich ilość zależy 
od inicjatywy wychowawcy i zgody dyrektora 

 dodatkowego ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 
wypadków 

 
Mają obowiązek: 

 opracowania z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu 
wycieczki 

 wypełnienia karty wycieczki 

 sporządzenia listy uczestników wycieczki i listy uczniów, którzy nie wyjeżdżają na 
wycieczkę 

 powiadomić dyrektora szkoły o wycieczce z co najmniej 2-tygodniowym 
wyprzedzeniem, a na tydzień przed terminem złożyć wymaganą dokumentację: kartę 
wycieczki, program, listę uczestników z numerami PESEL, pisemne zgody rodziców 

 zapoznania się ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek i 
innych imprez turystyczno – krajoznawczych 

 zorganizowania przynajmniej 1 wycieczki klasowej w ciągu roku 
 
RODZICE 

Mają obowiązek: 

 przedłożyć pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce lub innej imprezie 
turystyczno – krajoznawczej 

 dotrzymać terminu uiszczenia  ustalonej opłaty 

 właściwie przygotować dziecko do wycieczki, zgodnie z zaleceniami organizatora 
 

 
Rozdział XVIII 

 
ZAJECIA POZALEKCYJNE 

 
UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

 rozwijania swoich zainteresowań i zdolności w różnych dziedzinach 

 uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i kółkach organizowanych przez szkołę, 
zgodnie z zainteresowaniami 

 udziału w różnych konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych dla uczniów 
szkół podstawowych 

 
Mają obowiązek: 

 poszanowania praw autorskich 

 przestrzegania zasad ustalonych przez prowadzącego zajęcia 
 
NAUCZYCIELE 

Mają obowiązek: 

 udzielania pomocy uczniom uzdolnionym 
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DYREKTOR SZKOŁY 

Ma obowiązek: 

 przekazywania informacji o możliwościach rozwijania zainteresowań przez uczniów 

 wspierania uczniów uzdolnionych poprzez system stypendialny na zasadach 
ustalonych  w odrębnym regulaminie 

 utrzymywania kontaktów z placówkami kulturalno-oświatowymi, takimi jak np. kino, 
teatr, GOK, MDK, WDK, filharmonia 

 kontrolowania odbywających się w szkole zajęć pozalekcyjnych 
 

 
 

Rozdział XIX 
 

OCENA ZACHOWANIA 
 

Szczegółowe kryteria i zasady ustalania oceny zachowania znajdują się w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 
 

 
Rozdział XX 

 
NAGRODY I KARY 

 
NAGRODY DLA UCZNIA 

 pochwała ucznia wobec klasy udzielona przez wychowawcę, nauczyciela, 

 pochwała udzielona przez dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 

 umieszczenie zdjęcia z nazwiskiem na tablicy Samorządu Uczniowskiego, 

 publikowanie wyróżnionych uczniów w gazetce szkolnej, 

 list pochwalny dla rodziców za szczególnie wyróżniającą naukę i wzorowe 
zachowanie, 

 dyplom uznania lub dyplom wzorowego ucznia, 

 nagroda książkowa lub rzeczowa wręczona przez Dyrektora Szkoły na apelu lub na 
zakończenie roku szkolnego. 

 
UCZEŃ  

Ma prawo do nagrody za: 

 bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, 

 osiągnięcia sportowe lub w innych zawodach i konkursach, 

 zaangażowanie w prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska 
 
KARY DLA UCZNIA 

 ostrzeżenie udzielone przez wychowawcę, 

 upomnienie udzielone przez wychowawcę wobec klasy, 

 pisemne poinformowanie rodziców o rodzaju wykroczenia, 

 nagana Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy, uczniów klasy lub całej 
społeczności uczniowskiej, 

 zakaz uczestniczenia w imprezach kulturalnych i wycieczkach, 

 przeniesienie ucznia do innej szkoły 
 
 

 



 16 

UCZEŃ  

Ma prawo do: 

 pisemnego odwołania się od otrzymanej kary w ciągu 7 dni w kolejności do: 
wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły, Rady 
Pedagogicznej. 

 zawieszenia kary lub ponownego rozpatrzenia sprawy wyłącznie po naprawieniu 
wyrządzonej szkody 

 zawieszenia kary na czas próbny po uzyskaniu przez ucznia poręczenia Samorządu 
Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub innej organizacji działającej 
w szkole. 

 

 
Rozdział XXI 

 
TRADYCJE I OBYCZJE SZKOLNE 

 
Szczegółowy wykaz i formy pracy wokół tradycji i obyczajów szkolnych zawiera 

szkolny Program Wychowawczy oraz plan pracy Samorządu Uczniowskiego 
 

 
Rozdział XXII 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin szkolny jest umową między społecznością uczniowską, a Dyrektorem 

Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców. 
2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu szkoły i innych regulaminów z 

niego wynikających. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólne 

przepisy prawa oświatowego. 
4. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia. 

 
  

 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


