
Regulamin szkoły 

Rodzice/prawni opiekunowie i uczniowie mają obowiązek znać prawo 

wewnątrzszkolne i je przestrzegać. 

I. Uczeń 

Uczniowie mają prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

2. Zapoznania się z programem nauczania – jego treścią i celami, jak również z wymaganiami 

i ze szczegółowymi kryteriami oceniania z każdego przedmiotu; 

3. Życzliwego, podmiotowego traktowania; 

4. Rozwijania zainteresowań i zdolności;  

5. Udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych organizowanych na zasadach 

powszechnej dostępności; 

6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej według zasad oceniania;  

7. Pomocy w przypadku trudności w nauce – dostosowania wymagań do możliwości, pomocy 

koleżeńskiej nadzorowanej przez nauczyciela, konsultacji z nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów; 

8. W przypadku stwierdzonych specyficznych trudności w uczeniu się do traktowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

9. Pomocy materialnej; 

10. Pomocy w przypadku problemów osobistych i rodzinnych. 

Obowiązki ucznia określa się z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 

1. Właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych; 

2. Usprawiedliwiania – w określonym terminie i formie – nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych;  

3. Przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły; 

4. Przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 

5. Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów. 

Uczniowie mają obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły 

oraz zarządzeń dyrektora szkoły. 

Obowiązki ucznia : 

1. Stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły. 



2. W czasie zajęć lekcyjnych nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć 

lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej lekcji w planie zajęć ucznia. 

3. Zachowuje się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu lub innych. 

4. Dba o porządek i mienie szkoły. 

5. Zachowuje się kulturalnie, odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły oraz 

koleżanek i kolegów. 

6. Wita się i żegna z pracownikami szkoły, a w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach. 

7. Stosuje na co dzień zwroty: „proszę”, ,,dziękuję”, ,,przepraszam”. 

8. Nie zabiera i nie niszczy rzeczy należących do innych lub do wyposażenia szkoły.  

9. Podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy: 

 dziewczęta – biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie; 

 chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie. 

10. Nie pali papierosów (także e-papierosów) i nie używa środków uzależniających oraz 

zmieniających świadomość. Nie namawia do tego innych. 

11. Przeciwstawia się wszelkim formom demoralizacji: brutalności, wulgarności, kradzieżom, 

szantażom i szkodliwym nałogom. 

II. Procedury lekcyjne  

Uczniowie przed wejściem do sali ustawiają się. 

Na początku lekcji nauczyciel sprawdza listę. 

Uczeń: 

1. Punktualnie przychodzi na lekcje i zajęcia pozalekcyjne. 

2. Nie zakłóca przebiegu zajęć niewłaściwym zachowaniem. 

3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, rzetelnie przygotowuje się do nich. W pełni 

wykorzystuje czas przeznaczony na naukę. 

4. Uzupełnia braki wynikające z absencji. 

5. W czasie lekcji nie je, nie pije, nie żuje gumy. Na ławce trzyma tylko przedmioty będące 

pomocami do danej lekcji. 

6. W czasie trwania zajęć lekcyjnych nie przebywa w holu pierwszego i drugiego piętra, 

w łączniku przy sali gimnastycznej, na parterze w sektorze „zerówki” oraz szatni. 

7. Korzysta z pracowni i pomieszczeń szkoły zgodnie z regulaminami i zasadami ich 

użytkowania. 

8. Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie 

nauczyciela. 

9. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Klasa jest zobowiązana pozostawić 

po sobie porządek. Odpowiadają za o wszyscy uczniowie. 



Zastępstwa 

W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie, lekcję 

z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne. Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej 

w dniu poprzedzającym lekcję, na której będzie zastępstwo, uczniowie zobowiązani są przygotować 

się do odpowiedniej lekcji. 

Nieobecności i spóźnienia 

1. Nieobecności i spóźnienia należy usprawiedliwić w jak najkrótszym czasie od momentu 

powrotu ucznia do szkoły. Nieprzekraczalny termin to 1 tydzień od powrotu ucznia do szkoły. 

2.  Z lekcji może ucznia zwolnić: 

a. Rodzic lub prawny opiekun; 

b. Dyrektor lub wicedyrektor; 

c. Psycholog lub pedagog; 

d. Pielęgniarka szkolna; 

e. Wychowawca/asystent wychowawcy. 

3. Wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły może nastąpić po osobistym, pisemnym lub mailowym 

zwolnieniu przez rodzica albo po uzgodnieniu przez telefon szkolny z rodzicem/opiekunem 

prawnym przez osoby upoważnione. 

4. Jeżeli uczeń podczas zajęć lekcyjnych nie jest obecny na lekcji, ale reprezentuje szkołę 

(konkurs, zawody, inne wyjścia), to nauczyciel lub wychowawca wpisuje literę K, Z lub W 

w dzienniku. Nieobecność ta nie zwalnia z przygotowania na następną lekcję. Godzina ta nie 

musi być usprawiedliwiana przez rodziców lub opiekunów. 

Korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych 

1) przed wejściem na zajęcia lekcyjne i inne oraz podczas uroczystości szkolnych uczeń ma 

obowiązek wyłączyć i schować  telefon komórkowy a także  inne urządzenia elektroniczne; 

2) zabronione jest nagrywanie bez uzgodnienia z nauczycielem i dyrektorem szkoły przebiegu 

zajęć, prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej oraz korzystanie z 

urządzeń odtwarzających; 

3) uczeń może korzystać z telefonu w czasie lekcji na wyraźne polecenie nauczyciela, jeśli jest to 

niezbędne do realizacji materiału; 

4) uczeń może korzystać z telefonu w czasie przerwy tylko w przypadku konieczności kontaktu 

z rodzicem, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela; 

5) nieprzestrzeganie ww. zasad przez ucznia wpływa na ocenę zachowania. 

Wygląd ucznia 

Uczeń: 

1. Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu. Nosi skromny, czysty, niewyzywający strój, bez 

wulgarnych, obraźliwych napisów lub grafiki. 

2. Włosy powinny być zadbane, czyste; nie farbujemy włosów. 

3. Dla bezpieczeństwa nosi krótkie, naturalne paznokcie. 



4. Nie kolczykuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 

5. Zmienia obuwie w szkole i zostawia okrycia wierzchnie w szatni. 

III. Możliwe konsekwencje nieprzestrzegania zasad 

zachowania 

1. Niezwłoczne naprawienie wyrządzonej szkody; 

2. Rozmowa dyscyplinująca; 

3. Wpisanie uwagi do dziennika; 

4. Zgłoszenie sprawy wychowawcy; 

5. Poinformowanie rodziców; 

6. Wezwanie rodziców; 

7. Przekazanie sprawy pedagogowi szkolnemu; 

8. Pozostawienie ucznia po lekcjach pod nadzorem pedagoga; 

9. Praca społeczna na rzecz szkoły – po lekcjach; 

10. Zgłoszenie sprawy do mediacji szkolnej; 

11. Zgłoszenie sprawy do dyrektora szkoły; 

12. Czasowe zawieszenie w możliwości reprezentowania szkoły w imprezach i zawodach 

sportowych; 

13. Zakaz udziału w dyskotekach szkolnych i innych imprezach organizowanych przez szkołę. 

IV. Kary 

1. W szkole stosuje się kary za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków, takie jak: 

a. upomnienie nauczyciela na piśmie; 

b. nagana wychowawcy; 

c. upomnienie dyrektora szkoły na piśmie; 

d. nagana dyrektora szkoły; 

e. obniżenie oceny zachowania; 

f. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole; 

g. przeniesienie do innej szkoły – na wniosek dyrektora szkoły, za zgodą kuratora 

oświaty – tylko w sytuacji, gdy żadne inne oddziaływania wychowawcze nie odniosły 

oczekiwanych skutków. 

2. Uczeń lub jego opiekunowie w ciągu trzech dni od zastosowania kary mogą odwołać się 

do dyrektora szkoły w formie pisemnej. 

3. Rzecznik praw ucznia w porozumieniu z samorządem uczniowskim może udzielić poręczenia 

w celu wstrzymania wyznaczonej kary. 



4. W przypadku wyjątkowego naruszenia postanowień zawartych w statucie można 

bezpośrednio zastosować naganę dyrektora z pominięciem kar wymienionych w punkcie 

1a,b i c. 

V. Nagrody 

1. Za szczególne osiągnięcia i wyróżniającą postawę uczeń jest nagradzany: 

a. pochwałą wychowawcy klasy; 

b. pochwałą dyrektora szkoły udzieloną przed społecznością szkolną; 

c. dyplomem uznania; 

d. nagrodą rzeczową; 

e. listem pochwalnym do rodziców; 

f. wpisem do kroniki szkoły; 

g. stypendium ufundowanym przez organ prowadzący szkołę. 

2. Samorząd uczniowski może zgłosić ucznia do wyróżnienia i nagród stosowanych w szkole. 

3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia w formie 

pisemnej o przyznanej mu nagrodzie bądź zastosowaniu wobec niego kary. 

VI. Współpraca rodziców ze szkołą 

Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do uzyskania informacji o bieżących i okresowych 

wynikach ich dzieci w czasie zebrań, godzin otwartych lub „kwadransa dla rodzica” zgodnie 

z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego. 

Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziecko w sposób uzgodniony 

ze szkołą. O ile to możliwe, uczeń może sam usunąć wyrządzoną szkodę. 

W kontaktach ze szkołą rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zachowania drogi służbowej: 

1. Nauczyciel przedmiotu/wychowawca 

2. Pedagog 

3. Dyrekcja  

4. Rada pedagogiczna 

VII. Tryb rozstrzygania sporów na terenie szkoły 

W każdej sytuacji konfliktowej należy przestrzegać następującej hierarchii: 

1. Nauczyciel przedmiotu/pracownik szkoły 

2. Wychowawca 

3. Rzecznik praw ucznia 

4. Pedagog 

5. Dyrekcja  

6. Rada pedagogiczna 



Konflikty pomiędzy uczniami należy zgłosić w pierwszej kolejności wychowawcy. W razie trudności 

w rozwiązaniu konfliktu sprawa (na każdym etapie) może zostać skierowana do mediatora szkolnego. 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 15 września 2017 roku. 

Zmiany w Regulaminie zatwierdziła Rada Pedagogiczna 02 lutego 2018 roku. 

Ze zmianami z 13 września 2019 roku. 


