
REGULAMIN    SZKOŁY   
PODSTAWOWEJ 
W STADNIKACH

Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej w Stadnikach.

          Regulamin Szkoły  określa uprawnienia i obowiązki ucznia. Wszyscy 
uczniowie  Szkoły  stanowią  Samorząd  Uczniowski.  Ich  interesy  reprezentują: 
samorządy klasowe i Rada Samorządu Uczniowskiego.
Każdy uczeń ma prawo brać udział w pracach Samorządu, przyczyniając się do 
realizacji jego zadań, obowiązek podporządkowania się jego uchwałom.

I.  PRAWA  UCZNIA
1. Uczeń  ma  prawo  do  wszechstronnego  rozwoju  osobowego  w  wymiarze 

intelektualnym,  psychicznym,  społecznym,  zdrowotnym,  estetycznym, 
moralnym i duchowym.

2. Uczeń ma prawo do rozwijania  sprawności  umysłowych oraz  osobistych 
zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.

3. Uczeń ma prawo swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań w szczególności 
dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie 
naruszy to dobra innych osób.

4. Uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielom swoje problemy związane z danym 
przedmiotem  i  oczekiwać  od  nich  pomocy  w  ramach  lekcji,  zespołów 
wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej.

5. Uczeń  ma  prawo  w  przypadku  innych  trudności  korzystania  z  pomocy 
wychowawcy, dyrektora i za ich pośrednictwem - Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

6. Uczeń  ma  prawo  oczekiwać  poszanowania  własnej  godności  przez 
nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Uczeń  ma  prawo  do  właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia, 
zgodnie z zasadami pracy umysłowej.

8. Uczeń ma prawo do opieki  wychowawczej  i  warunków pobytu  w szkole 
zapewniających  bezpieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami 
przemocy fizycznej bądź  psychicznej.

9. Uczeń  ma  prawo  organizować  w szkole,  w  porozumieniu  z  Dyrektorem, 
różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy.



10.Uczeń ma prawo z korzystania ze świetlicy szkolnej.
11. Uczeń  ma  prawo  do  korzystania  pod  opieką  nauczyciela  z  pomieszczeń 

szkolnych  za  zgodą  ich  opiekuna  pod  warunkiem,  że  nie  koliduje  to 
z zajęciami dydaktycznymi w godzinach pracy szkoły tj.7.30-15.30.

12.Uczeń  ma  prawo  być  nieprzygotowany  do  zajęć  po  usprawiedliwionej 
nieobecności w szkole, jeżeli:
a) był nieobecny 1-2 dni /nauczyciel może sprawdzić jego wiedzę drugiego 

dnia po powrocie/,
b) był nieobecny ponad 3 dni  /podlega zwolnieniu z odpytywania przez dwa 

dni po powrocie do szkoły/.
13.Uczeń ma prawo  przebywać bez opieki w miejscach publicznych do         
     godz.20-stej w okresie jesienno-zimowym i 22-ej w okresie wiosenno-    
     letnim.
14.W tygodniu uczeń może   być   najwyżej   dwukrotnie  poddany   pisemnemu 
     sprawdzeniu swej wiedzy i umiejętności /prace klasowe i sprawdziany/. 
     Zapis    ten   nie   dotyczy    kartkówek   z   ostatniej   lekcji.     /Mogą być 
     niezapowiedziane, czas trwania – max. 15 min./

II.  OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek poznawania wymaganych pojęć, zdobywania rzetelnej 
wiedzy i nabywania umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej 
kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

2. Uczeń  poddawany  sprawdzaniu  wiedzy  i  umiejętności  ma  obowiązek 
bazować wyłącznie na efektach własnej pracy.

3. Uczeń  zobowiązany  jest  do  systematycznego  uczęszczania  na  zajęcia 
lekcyjne i usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole.

4. Uczeń ma obowiązek  przygotowywać się  sumiennie  i  systematycznie  do 
każdych zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczyć.

5. Uczeń  jest  zobowiązany  godnie  i  właściwie  zachowywać  się  na  terenie 
szkoły:
a) dbać o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
b) szanować pracę własną i innych,
c) bezpiecznie poruszać się po korytarzach i klatkach schodowych w czasie 

przerw.
6. Uczeń  ma  obowiązek  przestrzegać   zakazu  picia  alkoholu  i  palenia 

papierosów oraz używania wszelkich używek.
7. Uczeń zobowiązany jest dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych
8. Uczeń ma obowiązek uzyskać zgodę wychowawcy lub innego nauczyciela 

na opuszczenie terenu szkoły podczas lekcji lub przerwy.
9. Uczeń  zobowiązany  jest  do  zmiany  obuwia  na  czas  pobytu  w  szkole. 

Obuwiem obowiązującym na terenie szkoły jest obuwie tekstylne.



10.Uczeń ma obowiązek kulturalnie zachowywać się w stosunku do kolegów i 
koleżanek , nauczycieli i innych pracowników szkoły, zarówno na jej terenie 
jak i poza nią.

11.Uczeń jest zobowiązany do zaznajomienia  się ze zmianami w planie lekcji 
ogłaszanymi w gablocie informacyjnej / obok sekretariatu szkoły /.

12.Uczeń  jest  zobowiązany   do  przebywania  w  szatni  wyłącznie  podczas 
zostawiania bądź zabierania z niej odzieży. 

13.Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd. Na zajęcia lekcyjne przychodzi 
w stroju czystym i schludnym. Zabrania się nakładania makijażu, malowania 
paznokci, farbowania włosów i noszenia wyzywającej biżuterii. (dziewczęta 
kolczyki tylko w uszach, chłopcy zakaz wszelkich kolczyków) 

14. Uczeń  nie  korzysta  w  szkole  z  telefonu  komórkowego,  innego  sprzętu 
elektronicznego. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za w/w sprzęt. 

III.  NAGRODY

1. Pochwały  wobec  klasy   od:  nauczyciela,  wychowawcy,  Dyrektora,  Rady 
Pedagogicznej.

2. Wyróżnienie Dyrektora wobec uczniów całej szkoły.
3. Nagroda od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Nagroda  od  organu  prowadzącego  oraz  organu  sprawującego  nadzór 

pedagogiczny.
5. Wyeksponowanie nazwiska ucznia w  Kronice Szkoły, Złotej Księdze.
6. Wyróżnienie zespołowe - klasa, koło zainteresowań, zespół.

IV.  KARY

1. Upomnienie od nauczyciela  lub wychowawcy.
2. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do dzienniczka ucznia 

i zeszytu uwag.
3. Nagana  udzielona  przez  dyrektora  szkoły  w  obecności  wychowawcy  lub 

rodziców,   z   wpisem  do  dziennika  lekcyjnego  oraz,  w  przypadku 
nieobecności rodzica, do dzienniczka ucznia. 

4. Kara wymierzona przez  Radę Pedagogiczną:
a) praca na rzecz szkoły (biblioteka, świetlica),
b) przeniesienie do innej szkoły.

5. Zawiadomienie  przez  dyrektora  policji  lub  sądu  o  częstych  wybrykach 
chuligańskich ucznia. Skierowanie wniosku do sądu rodzinnego o wszczęcie 
postępowania w tej sprawie.



V.  POSTANOWIENA KOŃCOWE

1. Naruszenie  przez  ucznia  Regulaminu  Szkoły  rozstrzyga  wychowawca 
w porozumieniu z jego rodzicami.

2. Rażące  naruszenia  przez  ucznia  Regulaminu  Szkoły  rozstrzyga  dyrektor 
w  obecności  wychowawcy  lub  Zespołu  ds.  rozwiązywania  problemów  z 
powiadomieniem o sposobie rozstrzygnięcia rodziców.

3. Wykroczenia przeciwko Regulaminowi Szkoły są rozpatrywane przez Radę 
Pedagogiczną.

4.  Konflikty  między uczniami rozstrzygają ich wychowawcy.
5.  Konflikty  między  uczniami  i  nauczycielami  rozstrzyga  wychowawca,  
     dyrektor   lub dyrektor  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, informując  
     zainteresowanych rodziców.

          Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 
13.03.2007 r.  uchwałą nr    2 /2007.
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