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REGULAMIN  SZKOŁY 

obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Mokrzyskach 
 

 

Na podstawie: 

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003r / nr 6/poz.69 ze zmianami), 

 

- Rozdziału 7 § 48-51 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach Rada Pedagogiczna po 

konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim  

 

określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawarte w poniższym Regulaminie Szkoły 
 

 

Mokrzyska 2017 
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Rozdział  I 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU SZKOŁY 

 

§1 

UCZEŃ MA PRAWO DO: 

1) poszanowania godności osobistej i dobrego imienia; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,     

bezpieczeństwa; 

3) ochrony przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją oraz przed innymi niebezpieczeństwami; 

4) korzystania z pomocy pedagoga, psychologa, wychowawcy i innych nauczycieli; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy i umiejętności zgodnie 

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, gabinetu 

pielęgniarki i innych; 

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się  

w organizacjach działających w szkole; 

11) uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego – do 

bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki; 

12) uczeń ma prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w zakresie m.in.: informacji o stanie zdrowia, 

wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących rodziny – statusu materialnego, wykształcenia 

rodziców, ewentualnych problemów rodzinnych. 

 

§2 

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy 

i umiejętności, systematycznego przygotowania się zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie 

organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lub 

wyrównawczych; 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych; 

4) dbania o wspólne dobro, ład, porządek i honor szkoły; 

5) zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

6) uczestniczenia w życiu szkoły np. imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych; 

7) przestrzegania zasad godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy 

ojczystej; 

8) przestrzegania zapisów zawartych w szkolnych regulaminach; 

9) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pracowników szkoły 

oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

10) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz innym uczniom, 

przestrzegając społecznie akceptowanych norm; 

11) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzeganie się szkodliwych nałogów: 

alkoholu, papierosów, środków odurzających; 

12) naprawiania we własnym zakresie lub finansowania udowodnionych, wyrządzonych szkód materialnych; 

13) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły – istnieje również 

możliwość usprawiedliwiania nieobecności w formie elektronicznej za pomocą e-dziennika na zasadach 

ustalonych między wychowawcą i rodzicami – nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na ocenę 

z zachowania; 
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14) zwolnienia z lekcji (zajęć), którego może dokonać tylko osobiście jeden z rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia w sekretariacie szkoły – rodzice wpisują w zeszyt zwolnień datę i godzinę dokonanego zwolnienia 

oraz podpisują osobisty odbiór dziecka ze szkoły – uczeń może być zwolniony i odebrany przez inne osoby, 

wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia; 

15) noszenia schludnego stroju: buty zamienne z podeszwą jasnego koloru, stonowane kolory odzieży wierzchniej 

(bez jaskrawych i wielobarwnych strojów), nienoszenia biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych, 

nieużywania makijażu, nienoszenia krótkich spódnic i spodni biodrówek, bluzek z dużymi dekoltami i na 

ramiączkach; 

16) w klasach I-IV noszenia kamizelek odblaskowych, a w klasach V-VIII elementów odblaskowych, zgodnie  

z przyjętymi zasadami; 

17) ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie 

i spódnice, białe bluzki lub koszule; 

18) zdjęcia wszelkiego rodzaju biżuterii podczas zajęć wychowania fizycznego. 

 

Rozdział  II 

FORMALNE REGUŁY ŻYCIA W SZKOLE 

 

§3 

1. UCZEŃ: 

1) punktualnie i systematycznie przychodzi do szkoły;  

2) usprawiedliwia każdą nieobecność na pierwszych zajęciach z wychowawcą  po ustaniu 

nieobecności;  

3) spóźnienie usprawiedliwia w tym samym dniu;  

4) przebywa na terenie szkoły od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, nie opuszcza 

samowolnie terenu szkoły; 

5) po skończonych lekcjach uczeń schodzi  do szatni, przestrzegając zasad bezpieczeństwa, a po 

ubraniu się opuszcza szkołę;  

6) po dzwonku na lekcję przebywa przy sali, w której odbędą się zajęcia;  

7) podczas lekcji nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów; 

8) nie trzyma na stoliku jedzenia, butelek z piciem i innych przedmiotów niebędących pomocami na 

lekcji;  

9) nie przynosi do szkoły przedmiotów i urządzeń wartościowych, dużych kwot pieniężnych, telefonu 

komórkowego, lub innych sprzętów elektronicznych – za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności; 

10) po wejściu do klasy osoby dorosłej wstaje i ponownie siada na polecenie nauczyciela;  

11) po zakończeniu lekcji pozostawia po sobie porządek, co sprawdzają dyżurni;  

12) podczas przerwy nie biega po korytarzu i po schodach, nie przebywa w szatni i na klatkach 

schodowych; 

13) nie przynosi do szkoły urządzeń i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, 

np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych; 

14) nie zachowuje się agresywnie wobec innych , nie stosuje przemocy fizycznej, słownej lub 

psychicznej; 

15) ma obowiązek przeprosić za swe nieodpowiednie zachowanie;  

16) ubiera się schludnie i stosownie – nosi stonowane kolory odzieży, nie nosi biżuterii zagrażającej 

życiu i zdrowiu ucznia i innych, nie używa makijażu, nie maluje paznokci, nie farbuje włosów, nie 

nosi krótkich spódnic, spodni biodrówek, bluzek z dużym dekoltem, na ramiączkach lub 

odsłaniających pępek, nie nosi kolczyków – poza uszami; 

17) ze stołówki korzysta w sposób kulturalny; 

18) jest przygotowany do lekcji; 

19) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego; 

20) nosi kamizelkę odblaskową w klasach  I-IV oraz elementy odblaskowe w klasach V-VIII; 

21) zmienia obuwie w szkole oraz posiada worek na obuwie zamienne; 

22) nosi dzienniczek ucznia w klasach I-III oraz zeszyt wychowawczy w klasach IV-VIII; 
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23) nie używa wulgaryzmów i przekleństw; 

24) wykazuje poszanowanie dla mienia cudzego i szkoły; 

25) nie oszukuje nauczyciela i nie lekceważy poleceń wydawanych przez nauczyciela  lub pracowników 

szkoły; 

26) nie  narusza przestrzeni osobistej koleżanek i kolegów, a także nie obraża ich; 

27) nie wagaruje, nie pali papierosów, nie pije alkoholu; 

28) nie wchodzi w konflikt z prawem; 

29) z odpowiednim szacunkiem odnosi się do osób starszych, nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

2. PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH: 

 

1) uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących; 

2) nie wolno otwierać okien na korytarzu  i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach oraz siadać na 

parapetach okiennych; 

3) uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się  lub aktualnie odbywają się zajęcia; 

4) plecaki uczniów muszą być ustawione równo przy ścianach; 

5) uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są:  

a) zebrania się przy tablicy informacyjnej na parterze i zejścia do stołówki tylko pod opieką 

dyżurującego nauczyciela,  

b) powrotu na właściwe piętro natychmiast po zakończonym obiedzie; 

6) na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami (salami lekcyjnymi); 

7) bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać w sali 

lekcyjnej (pracowni); 

8) zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia (przepychanie, gra  

w piłkę itp.); 

9) nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez wiedzy i zgody nauczyciela – 

wychowawcy. 

10) w toaletach i na korytarzach należy zachować czystość; 

11) opakowania po artykułach spożywczych, śniadaniach itp. należy wyrzucać do odpowiednich koszy; 

12) w toaletach nie wolno załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 

 

Rozdział  III 

 

NAGRODY 

§4 

1.  Uczniowie mogą być nagradzani za: 

 1)   rzetelną, systematyczną naukę oraz wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu; 

 2)   pracę społeczną, działalność w organizacjach szkolnych, w tym w wolontariacie; 

   3)   wzorową postawę i frekwencję; 

   4)   osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; 

 5)  dzielność, odwagę, altruizm. 

 

2. Formami nagród są: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom, list gratulacyjny; 

4) wpis do „Złotej Księgi”; 

5) nagroda rzeczowa, książkowa; 

6) możliwość skorzystania z bezpłatnej wycieczki; 

7) nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców; 

8) stypendium naukowe lub sportowe. 
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Rozdział  IV 

KARY 

§5 

 

1. USTALA SIĘ NASTEPUJĄCE RODZAJE KAR: 

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie dyrektora; 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora; 

4) obniżenie zachowania o stopień niżej lub w przypadku wykroczenia i przestępstwa – obniżenie oceny 

zachowania do nagannej;  

5) ograniczenie przywilejów w postaci zakazu udziału w dyskotekach szkolnych, wyjazdach, wyjściach innych 

niż programowe, zaplanowane przez wychowawcę na początku roku szkolnego w  Programie Wychowawczo 

– Profilaktycznym; 

6) uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły za zgodą 

Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły, do której jest przeniesiony; 

7) powiadomienie policji w przypadku: 

a) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek); 

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły; 

c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły; 

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami; 

e) brutalności; 

f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne. 

 

2. Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować na piśmie rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego 

kary (nie dotyczy upomnienia wychowawcy). 

 

§6 

 

1. W przypadku zastosowania wobec ucznia kary, o słuszności, której nie jest on przekonany, uczeń może 

odwołać się do Dyrektora Szkoły.  

2. Odwołanie w formie pisemnej należy składać w terminie do 7 dni od daty otrzymania upomnienia. 

3. Od wymierzonej kary uczeń i jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od kary za pośrednictwem 

wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty 

wymierzenia kary. 

4. W odwołaniu należy uargumentować zastrzeżenia do kary. 

5. Dyrektor w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania rozpatruje je i udziela pisemnej odpowiedzi 

zainteresowanym. 

6. W przypadku braku odpowiedzi dyrektora, należy odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§7 

 

1. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeśli 

w zachowaniu ucznia następuje ciąg zdarzeń lub kłopotów wychowawczych, z którymi szkoła nie może sobie 

poradzić świadczący o:  

1) rażącym naruszaniu norm i zasad obowiązujących w szkole; 

2) demoralizującym wpływie na innych uczniów, na przykład: 

a) Wchodzenie w konflikt z prawem, 

b) wagary, 

c) palenie papierosów, 

d) spożywanie alkoholu, środków odurzających i narkotyków, 

e) agresywne zachowanie w stosunku do uczniów i nauczycieli lub innych pracowników szkoły, 

f) sfałszowanie dokumentów szkolnych,  



6 

 

g) wszczynanie bójek, awantur,  

h) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy,  

i) celowe niszczenie lub okradanie mienia szkolnego lub prywatnego.  

 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§8 
 

1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym – ewaluacja będzie dokonywana każdego roku przez 

zespół ds. regulaminu szkoły. 

 

2. Regulamin  i zmiany Regulaminu wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski . 

 

3. Po każdej nowelizacji Regulaminu szkoły, dyrektor szkoły publikuje i ogłasza tekst jednolity regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 


