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REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W ORZYNACH 

 

§1 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń: 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

b. Sprawiedliwego, jawnego i obiektywnego oceniania, 

c. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej, bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności. 

d. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły  

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób. 

e. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

f. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

g. Korzystania z pomieszczeń szkolnych (sprzętu, pomocy dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki). 

h. Wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach w szkole. 

i. Informacji o funkcjonowaniu szkoły i roli ucznia. 

j. Sprawiedliwej i adekwatnej kary, która nie narusza nietykalności i godności 

osobistej ucznia. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

Przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 

a. systematycznie i aktywnie brać udział w zajęciach; 

b. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

c. naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

d. wystrzegać się szkodliwych nałogów; 

e. przestrzegać zasad kultury współżycia koleżeńskiego; 

f. dbać o honor i tradycje szkoły; 

g. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

h. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły  

i ludziom starszym poprzez społecznie przyjęte formy; 

i. przestrzegać regulaminu zachowania ucznia; 

 

Samorząd uczniowski 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a. uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego, 

b. demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 
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c. pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, 

szczególnie w zakresie przestrzegania demokracji. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a. Traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich 

objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 

b. Respektowanie uchwał władz samorządu lub odwołania go, jeżeli nie spełniałby 

swoich funkcji. 

Lekcje 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a. znajomości zadań i celów lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści 

lekcji, 

b. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a. punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, 

b. aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 

c. uzupełnienia braków wynikających z absencji, 

d. aktywnie uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych. 

 

Sala lekcyjna 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a. udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego 

projektu uzgodnionego z wychowawcą, 

b. kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a. pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 

b. dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

c. niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu  

lub pomocy dydaktycznych. 

 

Odpoczynek 

1. Uczniowie mają prawo: 

a. odpoczynku podczas przerwy, 

b. dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj.: soboty i niedzieli,  

z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze. 

c. spędzania przerw na korytarzu lub boisku szkolnym, w miejscach objętych opieką 

nauczyciela. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b. dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, 

c. zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, 

d. opieki nad młodszymi dziećmi i właściwego reagowania na polecenia nauczyciela. 
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Prace domowe 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a. uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, 

b. ukierunkowania przez nauczyciela sposobu wykonania zadania domowego. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a. starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, systematycznego 

przygotowywania się do zajęć 

b. kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały 

zadane. 

 

 

Zeszyty przedmiotowe 

1. Uczniowie mają prawo do:  

a. ukierunkowania przez nauczyciela, sposobu prowadzenia zeszytu, 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a. Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciela. 

Zasady ustalenia oceny z przedmiotów i oceny zachowania określa statut. 

 

 

§2 

FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE 

 

Procedury lekcyjne 

 

1. Wejście do klasy 

a. dzwonek rozpoczynający lekcje zobowiązuje ucznia (uczniów) do ustawienia się 

przed właściwą salą lekcyjną. 

b. nauczyciel otwiera klasę, 

c. do klasy wchodzą uczniowie i następuje powitanie, 

d. uczniowie przygotowują się do lekcji, 

e. nauczyciel sprawdza listę, 

f. uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi do klasy po zamknięciu drzwi, 

usprawiedliwia się i dopiero zajmuje miejsce w ławce. 

 

2. Zachowanie w czasie lekcji 

a. uczeń odpowiada na stojąco lub siedząco, może też zostać wezwany do tablicy 

(zależy to od nauczyciela prowadzącego daną lekcję), 

b. uczeń na lekcji nie je i nie żuje gumy, 
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c. nie trzyma się na ławce butelek, ciastek, nie będących pomocami na danej lekcji – 

dopuszczalna jest maskotka na szczęście, 

d. jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na 

polecenie nauczyciela. 

 

3. Zakończenie lekcji 

a. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela (nie dzwonka),  

b. klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują nauczyciele. 

4. Szczególne zasady zachowania na lekcjach wychowania fizycznego i  informatyki, 

określają regulaminy w salach do tego przeznaczonych. 

 

Procedury inne niż lekcyjne. 

 

1. Nieobecność 

a. Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia uczniowi, 

-usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi pierwszego dnia obecności, 

najpóźniej do końca danego miesiąca,  

b. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić na bieżącej lekcji lub w ciągu dnia 

u wychowawcy, 

c. Ucznia może zwolnić wychowawca lub nauczyciel przedmiotu, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z rodzicami z jednej lub kilku godzin, (prowadzony jest zeszyt 

potwierdzeń) gdzie rodzic lub prawny opiekun ucznia jest zobowiązany potwierdzić 

pisemnie odbiór dziecka. 

d. Zwolnienie ucznia z godzin wychowania fizycznego traktuje się jako zwolnienie „z 

ćwiczeń z obecnością na Sali” 

e. każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice, 

 2. Strój szkolny 

a. uczniowie chodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie,   

b. w dni uroczyste przechodzą w stroju galowym, 

c. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości szkolne oraz na egzamin 

ósmoklasisty uczeń przychodzi w stroju galowym ( chłopcy – biała koszula, 

granatowe lub czarne spodnie, dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna 

spódnica).  

d. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia w sezonie jesienno-zimowym, 

e. Uczeń zobowiązany jest do noszenia stosownego do sytuacji ubrania (bez dekoltów, 

wystających ramiączek, odsłaniających brzuch lub plecy części garderoby). Nie 

wolno mu farbować włosów, stosować makijażu, lakierować paznokci, nosić 

biżuterii zagrażającej jego bezpieczeństwu (kolczyków długich  

lub o zaostrzonych kształtach, bransoletek, broszek, długich łańcuchów itp.) 

Dopuszczalne są małe kolczyki na sztyfcie.  

f. Uczniowie zobowiązani są do związywania długich włosów, 

g. Ubranie nie może zawierać wulgarnych lub obraźliwych nadruków również  

w językach obcych, oraz niebezpiecznych elementów. 
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3. Savoir-vivre 

a. Uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie nie trzyma rąk  

w kieszeniach,  

b. W czasie posiłków stosuje zasady kulturalnego spożywania posiłków, 

c. Uczeń opiekuje się i pomaga młodszym kolegom 

d. Uczeń nie używa wulgaryzmów 

e. Uczeń nie wszczyna bójek, 

f. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek 

g. Uczeń ma obowiązek kulturalnego odnoszenia się do wszystkich osób dorosłych 

oraz do koleżanek i kolegów, na co dzień stosować formy grzecznościowe, 

h. Uczeń ma obowiązek dbać i szanować swoją i cudzą własność oraz mienie szkolne. 

Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 

 

4. Dziennik 

a. Uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie powinien go nosić, 

           

5. Nieprzygotowania  

a. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na jej początku, ilość ich ustala 

z uczniami nauczyciel przedmiotu, 

b. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji. 

 

6. Oceny 

a. Uczeń ma prawo znać kryteria oceniania i wymagania z danego przedmiotu, 

b. Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny, 

c. Nauczyciel podaje wszystkie oceny wraz z uzasadnieniem, 

 

7. Sprawdziany 

a. Formy sprawdzania osiągnięć przyjęte w szkole 

• kartkówka / dyktando – Odpowiedź ustna, 

• sprawdzian, 

• praca klasowa 

 

• Kartkówka oraz odpowiedź ustna obejmuje zakres wiadomości z trzech ostatnich lekcji, 

może być niespodziewana,  

• Sprawdzian obejmuje wiadomości z jednego działu materiału programowego, jest 

zapowiedziany tydzień wcześniej,  

• Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów 

oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji,  

• Prace klasowe obejmują sprawdzanie wiadomości z danego działu programowego  

lub kilku działów, zakres i termin pracy klasowej podane są do wiadomości uczniów  

i rodziców, 

• W jednym dniu może być tylko jedna praca klasowa i nie więcej niż dwie w tygodniu. 
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Kary i nagrody 

1. Nagrody 

a. Za rzetelną naukę i prace na rzecz szkoły, 

b. Wzorową postawę, 

c. Wybitne osiągnięcia, 

d. Dzielność i odwagę 

e. Wzorową frekwencję. 

 

Rodzaje nagród :  

• Nagrody rzeczowe, 

• Dyplomy, listy gratulacyjne, 

• Pochwały : Dyrektora, wychowawcy. 

 

2. Kary 

a. Upomnienie : Dyrektora, wychowawcy 

b. Pisemne lub telefoniczne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu, 

c. Zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych, w dyskotece klasowej  

lub szkolnej, w wyjeździe do kina, itp. 

 

3. Stosowanie kar i nagród reguluje statut szkoły. 

 

 

 

Inne ważne ustalenia. 

 

1. Każdy uczeń jest zobowiązany znać i przestrzegać regulaminu naszej szkoły. 

2. Uczeń przychodzi do szkoły punktualnie. 

3. Jeżeli dziecko w godzinach rannych nie może pozostać pod opieką rodziców  

i przychodzi wcześniej do szkoły, zobowiązane jest przebywać w świetlicy szkolnej pod 

opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej. 

4. W czasie zajęć lekcyjnych (w tym przerwy) uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać 

terenu szkoły (czas zajęć trwa od początku rannej świetlicy do końca świetlicy 

południowej), 

5. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o 

ile znajdują się pod opieką osoby dorosłej, 

6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny regulamin. 

7. Uczeń ma obowiązek informować nauczyciela dyżurującego lub inną osobę dorosłą  

o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu jego lub innych dzieci. 

8. Uczeń powinien brać czynny udział w zajęciach na rzecz klasy i szkoły, dbać  

o koleżeńską atmosferę. 

9. Uczniowi nie wolno przynosić do szkoły większych sum pieniędzy oraz wartościowych 

przedmiotów (zabawek, gier komputerowych, biżuterii itp.) Pracownicy szkoły nie 

biorą za nie odpowiedzialności. 
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10. W szkole jest zakaz przynoszenia telefonu komórkowego, wyjątkiem są wyjazdy 

szkolne. 

11. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać oraz stosować wytyczne netykiety - zasad 

kulturalnego i prawidłowego zachowania w Internecie.  

12. Uczeń, który jest świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy, powinien o tym fakcie 

poinformować wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela. 

13. Uczeń, będący ofiarą cyberprzemocy ma prawo do  pomocy ze strony pedagoga 

szkolnego. 

 

 

Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej  

w Orzynach – Szkoła Podstawowa 

 

 


