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 REGULAMIN UCZNIOWSKI 

  

 I. Wstęp 

1. Regulamin obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie. 

2. Regulamin stanowi uszczegółowienie treści zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej. 

  

 II. Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

3) nauki według indywidualnych programów nauczania, jeśli spełnia odpowiednie warunki; 

4) otrzymania dodatkowych wyjaśnień nauczyciela dotyczących trudnych zagadnień 

omawianych na lekcji – w czasie zajęć, bezpośrednio po nich oraz podczas konsultacji; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania oraz uzyskania pomocy w nauce w postaci 

indywidualizacji pracy na lekcji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub pomocy 

koleżeńskiej; 

6) znajomości Oceniania wewnątrzszkolnego i bycia obiektywnie i jawnie ocenianym 

zgodnie z zawartymi w nim zapisami; 

7) swobodnego, kulturalnego wyrażania poglądów, myśli i przekonań dotyczących życia 

szkoły oraz religii i wyznania, jeżeli nie narusza to dobra i godności innych; 

8) poszanowania i ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych; 

9) wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii lub etyki zgodnie z decyzją 

rodziców; 

10) udziału w życiu szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz pracę 

w innych organizacjach szkolnych; 

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

12) korzystania z opieki socjalnej i materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami 

obowiązującymi w szkole; 

13) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi zagrożeniami społecznymi;  

14) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki oraz zasobów multimedialnych; 
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15) opieki przedmedycznej udzielanej przez pielęgniarkę szkolną lub odpowiednio 

przeszkolonych  pracowników szkoły; 

16) ochrony przed zagrożeniami społecznymi; 

17) zwolnienia z zajęć w przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego           

po uprzednim powiadomieniu rodziców. Do czasu przybycia rodziców uczeń jest              

pod opieką pracowników szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) punktualnie przychodzić na wszystkie zajęcia szkolne; 

2) usprawiedliwiać pisemnie każdą nieobecność na zajęciach w terminie do jednego 

tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności w szkole lub na najbliższej godzinie 

wychowawczej. W  przypadku zaplanowanej nieobecności rodzic jest zobowiązany 

telefonicznie lub pisemnie powiadomić wychowawcę najpóźniej na dzień przed 

planowaną nieobecnością. Niezachowanie powyższych terminów będzie skutkować 

nieusprawiedliwioną nieobecnością; 

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych; 

4) aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły; 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz kolegów; 

6) udzielać informacji o przebiegu lekcji i pomocy uczniom nieobecnym; 

7) szanować  przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka; 

8) kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się w czasie pobytu w szkole, na zajęciach 

pozaszkolnych oraz w drodze do i ze szkoły; 

9) zawiadamiać dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika szkoły o: 

a) każdym wypadku, jaki zdarzył się uczniowi lub pracownikowi szkoły, 

b) uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń zagrażających zdrowiu lub życiu, 

c) zagrożeniu pożarowym lub innym,  

d) zauważonej kradzieży, dewastacji mienia, przejawach przemocy; 

10) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów. Zabrania się:   

a) posiadania, zażywania lub sprzedaży środków psychoaktywnych, 

b) przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów; 

11) szanować symbole narodowe, religijne, regionalne i szkolne; 

12) szanować mienie szkolne, innych osób i własne; 

13) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły; 

14) ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody; 
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15) nie zakłócać zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych niewłaściwym zachowaniem, 

podporządkować się poleceniom i rozporządzeniom dyrektora, wychowawcy oraz 

postanowieniom zawartym w regulaminie uczniowskim; 

16) zmieniać obuwie po przyjściu do szkoły; 

17) rzetelnie wykonywać zadania dyżurnego; 

18) nie opuszczać terenu szkoły przed zakończeniem zajęć; 

19) dbać o higienę i naturalny wygląd; 

20) przychodzić w stroju galowym na uroczystości szkolne (dziewczęta obowiązuje ciemna 

spódnica lub spodnie i biała bluzka; chłopców obowiązuje garnitur, ewentualnie ciemne 

spodnie i biała koszula); 

21) wchodzić na lekcje i inne zajęcia dydaktyczne z wyłączonym sprzętem audiowizualnym. 

Podczas przerw międzylekcyjnych wykorzystywać sprzęt audiowizualny w sposób 

niezakłócający spokoju innych osób. Nie filmować osób trzecich bez ich zgody; 

22) godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię. 

  

 III. Nagrody i kary 

1. Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony za: 

1) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję i postawę; 

2) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach, 

przeglądach i turniejach; 

3) wybitne osiągnięcia sportowe; 

4) aktywną działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób; 

5) wysoką kulturę osobistą. 

2. Wyróżnień i nagród udziela się w formie: 

1) pochwały udzielonej przez wychowawcę na forum klasy; 

2) pisemnej pochwały udzielonej przez nauczyciela; 

3) pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu; 

4) listu gratulacyjnego do rodziców; 

5) nagrody rzeczowej i dyplomu „Wybitny Absolwent”; 

6) dyplomu I stopnia; 

7) tytułu „Prymusa Szkoły” i nagrody rzeczowej. 

3. Rodzaje i kryteria przyznawania wyróżnień i nagród: 

1) za wyniki w nauce i zachowaniu: 

a) w grupach 0: 
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- dyplom oraz nagroda książkowa; 

b) w klasach 3: 

- nagroda książkowa; 

c) w klasach 7: 

- świadectwo z wyróżnieniem przy średniej ocen co najmniej 4,75 i co najmniej 

bardzo dobrym zachowaniu, 

- dyplom I stopnia przy średniej co najmniej 5,0 i wzorowym zachowaniu; 

d) w klasach 8: 

- świadectwo z wyróżnieniem oraz nagroda rzeczowa przy średniej ocen 

co najmniej 4,75  i co najmniej bardzo dobrym zachowaniu, 

- dyplom „Wybitny Absolwent” przy uzyskaniu w klasie 7 dyplomu I stopnia 

oraz spełnieniu w klasie 8 warunków do uzyskania tego dyplomu. 

W przypadku ucznia przychodzącego z innej szkoły należy uwzględnić jego 

osiągnięcia z klasy 7; 

2) dyplom za wzorową frekwencję na zajęciach dydaktycznych, tj. na poziomie 98% 

w danym roku szkolnym i wszystkich nieobecnościach usprawiedliwionych; 

3) list gratulacyjny do rodziców uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami 

przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, igrzysk młodzieży; 

4) tytuł „Prymusa Szkoły” otrzymuje absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 

Heweliusza w Żukowie, który spełnił poniższe kryteria: 

a) uzyskał średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły co najmniej 5,2 

i wzorowe zachowanie, a w klasie 7 średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie; 

b) promował szkołę i gminę poprzez sukcesy odnoszone w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych na szczeblu 

wojewódzkim i ogólnopolskim; 

c) aktywnie uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych; 

d) propagował wśród rówieśników własne zainteresowania; 

e) działał na rzecz klasy i szkoły (samorząd, imprezy szkolne i pozaszkolne); 

f) aktywnie uczestniczył w życiu środowiskowym, kulturalnym i społecznym. 

Procedura wyłonienia „Prymusa Szkoły”: 

a) wychowawcy klas ósmych w oparciu o powyższe kryteria sporządzają listę 

kandydatów ubiegających się o tytuł „Prymusa Szkoły”; 

b) szkolna komisja weryfikacyjna w składzie:  

- przewodniczący – dyrektor szkoły,  
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- członkowie: opiekun SU, nauczyciele (przedstawiciele zespołów 

przedmiotowych)  

z przedłożonych list wyłania ucznia, który spełnia ustalone kryteria wymagań              

i przyznaje mu tytuł „Prymusa Szkoły”. 

Sposób nagradzania „Prymusa Szkoły”:  

a) dyplom „Prymusa Szkoły”; 

b) nagroda rzeczowa za kwotę ustaloną przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny; 

c) wpis do kroniki szkolnej.  

4. Uczeń będzie karany za: 

1) stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych; 

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych; 

3) posiadanie, zażywanie lub sprzedaż środków psychoaktywnych; 

4) kradzież, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek; 

5) demoralizowanie innych uczniów (wulgaryzmy, zły przykład, namawianie 

do negatywnych zachowań); 

6) dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności; 

7) lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły; 

8) nierespektowanie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szkole; 

9) uniemożliwianie nauczycielom prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy 

innym uczniom; 

10) spóźnienia i wagary; 

11) kłamstwo, oszustwo i oszczerstwo; 

12) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów; 

13) fotografowanie i nagrywanie pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody. 

5. Rodzaje kar:  

1) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy; 

2) pisemne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy; 

3) obniżenie oceny zachowania; 

4) czasowe pozbawienie ucznia prawa do reprezentowania szkoły i udziału w imprezach            

i zajęciach takich jak: dyskoteki, wycieczki; 

5) nagana udzielona przez dyrektora szkoły oraz odebranie prawa do pełnienia wszelkich 

funkcji społecznych w szkole; 

6) powiadomienie Policji, Sądu; 

7) naprawa wyrządzonej szkody i pokrycie wszelkich strat materialnych; 
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8) za zgodą dyrektora szkoły oraz rodziców skierowanie ucznia na zajęcia dodatkowe; 

9) zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

6. Tryb udzielania kar:  

1) kary z wyjątkiem wymienionych w ust.5 pkt 1, pkt 2 nakłada dyrektor; 

2) o nałożonej karze informuje się rodziców na piśmie; 

3) decyzję o zawieszeniu podejmuje dyrektor; 

4) od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie 

może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w pkt 2; 

5) dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne; 

6) od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Przepisy ust.6 pkt 4 i pkt 5 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem 

rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej; 

7) o nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego; 

8) fakt nałożenia kary odnotowuje się w dokumentacji szkolnej. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin zatwierdza Rada Pedagogiczna po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców i  Samorząd Uczniowski. 

2. Zmian w niniejszym Regulaminie można dokonać na wniosek RP, RR, SU na początku roku 

szkolnego. 

3. Zmiany w Regulaminie zatwierdziła Rada Pedagogiczna w dniu 6 listopada 2019 roku          

z mocą obowiązującą od dnia 7 listopada 2019 roku. 

 

  

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

  

  

  

 Przewodniczący Rady Rodziców                               Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 


