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Regulamin uczniowski 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
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I. Założenia ogólne 

 

1. Regulamin uczniowski obejmuje: prawa i obowiązki uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej STO. 

2. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery                          

w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania 

sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do 

realizowania ambitnych celów. Określa zasady współżycia uczniów                             

i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. 

Tworzy warunki samorządności, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów 

odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, przygotowuje ich do 

dorosłego życia. Każdy uczeń powinien dbać o dobre imię szkoły, godnie 

ją reprezentować i przyczyniać się do wzbogacania chlubnych tradycji. 

3. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków 

umożliwiających pełną realizację postanowień  Regulaminu. 

 

II. Prawa ucznia 

Proces kształcąco-wychowawczy powinien przebiegać w duchu idei 

zawartych w karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli w duchu 

godności osobistej, tolerancji, wolności, równości i solidarności. 

Każdy uczeń ma te same prawa niezależnie od płci, koloru skóry, 

narodowości, pochodzenia, światopoglądu i majątku. 

 

Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej 

STO ma prawo do: 

1. Dostępu do informacji oraz porad w zakresie edukacji.  

2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej. 
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3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej i poszanowanie jego godności. 

4. Korzystania z pomocy materialnej zgodnie z przepisami i możliwościami 

szkoły. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie godzą one                        

w dobro innych osób. 

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu. 

7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce. Nauczyciel 

powinien powiadomić uczniów o terminie i zakresie sprawdzianów i prac 

klasowych na tydzień przed ich przeprowadzeniem, które potwierdza 

wpisem do dziennika. W danej klasie (grupie) można przeprowadzić: 

 

a) tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia,  

b) tylko jedną pracę klasową w ciągu dnia, w ciągu tygodnia nie więcej niż 

dwie. 

Nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym ma się odbyć 

praca klasowa. 

Zakres sprawdzianu obejmuje jeden dział, a pracy klasowej większą partię 

materiału. 

c) Kartkówki kontrolujące opanowanie wiadomości i umiejętności                             

z ostatnich trzech lekcji/tematów lub pracy domowej, trwające 15 

minut. Przy ich przeprowadzanie nie obowiązują ograniczenia 

wymienione w punktach a) i b). 

Wymienione w punktach 7. a) i 7. b) formy sprawdzania wiadomości                          

i umiejętności odbywają się według następujących zasad: 

 

a) dwie prace klasowe i jeden sprawdzian w tygodniu, 

b) jedna praca klasowa i dwa sprawdziany w tygodniu, 

c) trzy sprawdziany w tygodniu, 

d) testy kompetencji nie są wliczane do limitu, 

 

8. Pomocy w razie trudności w nauce. 

9. Korzystania z doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego 

oraz pomocy koordynatora programu profilaktycznego. 
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10. Korzystania w uzgodniony sposób z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, 

środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

pozalekcyjnych. 

11. Wywierania wpływu na życie szkoły oraz zrzeszania się  w organizacjach 

działających w sposób uzgodniony w szkole. 

12. Ochrony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji. 

13. Traktowania z szacunkiem przez pracowników szkoły. 

 

III. Uczęszczanie do szkoły 

 

1. Uczeń powinien przestrzegać ustalonego rozkładu lekcji. Niektóre zajęcia 

dodatkowe odbywają się na lekcjach zerowych (7.30-8.15). 

2. Uczeń uczęszcza regularnie i punktualnie na wszystkie lekcje według 

opracowanego rozkładu godzin. Wyjątkowe spóźnienia rodzice/prawni 

opiekunowie usprawiedliwiają u nauczyciela uczącego danego przedmiotu 

oraz wychowawcy klasy, nie później niż w ciągu 7 dni.  

3. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 5-10 minut przed rozpoczęciem 

swojej lekcji. W przypadku pojawienia się w szkole wcześniej, uczeń ma 

obowiązek przebywać w świetlicy. 

4. Po przyjściu do szkoły uczeń ma obowiązek zmienić obuwie i zostawić odzież 

wierzchnią w wyznaczonej szatni a następnie opuścić ją. 

5. Dzwonek na lekcje jest sygnałem dla ucznia, aby oczekiwał przed salą na 

nauczyciela. 

6. Uczeń nie może opuszczać szkoły w trakcie trwania nauki ani na przerwach 

między lekcjami bez uprzedniego zezwolenia nauczyciela. 

7. Uczeń spożywa obiad w czasie przerwy obiadowej lub po lekcjach. Zabrania 

się wchodzenia do jadalni z teczkami, plecakami itp. 

8. Uczeń posiadający pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na 

samodzielne wyjście do domu, opuszcza szkołę po zakończeniu nauki lub 

innych zajęć. Uczeń nieposiadający takiej zgody, oczekuje na rodziców lub 

prawnych opiekunów pod opieką wychowawcy świetlicy szkolnej. Uczeń 

pozostający w szkole po zajęciach, zgłasza ten fakt wychowawcy świetlicy. 

9. Jeżeli uczeń nie może przybyć do szkoły, rodzice/prawni opiekunowie są 

zobowiązani niezwłocznie, pisemnie powiadomić szkołę o jego 

nieobecności. 

10. Zwolnienia z lekcji udziela nauczyciel uczący danego przedmiotu lub 

wychowawca klasy, po uzgodnieniu pisemnym z rodzicami/prawnymi 
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opiekunami. Zwolnienia z wf-u należy przesyłać wyłącznie na adres 

sekretariatu szkoły. 

11. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na lekcjach ma wpływ na ocenę 

zachowania zgodnie z regulaminem oceniania. 

 

IV. Zachowanie i praca na lekcjach, w klasie, w szkole. 

 

1. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać                          

o estetykę swojego wyglądu. Jest zobowiązany do noszenia na terenie 

szkoły stroju szkolnego zgodnie z obowiązującymi zasadami: 

 

a) strój powinien być schludny, skromny (czysty, zasłaniający brzuch                          

i ramiona, bez dużych dekoltów, spodnie i spódnice do połowy uda lub 

dłuższe), 

b) podczas uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych,                 

a także w dni szczególne np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

ślubowanie klas pierwszych, sprawdzian kompetencji klas ósmych itp. 

obowiązuje strój galowy – górna część stroju w kolorze białym (koszula 

lub bluzka), dolna część stroju spodnie/spódnica – w kolorze 

granatowym lub czarnym. 

 

2. Uczeń jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne  i innych osób                  

w swoim otoczeniu. 

3. Uczeń systematycznie pracuje nad wzbogacaniem swojej wiedzy, 

wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki. 

4. Uczeń, który z ważnego powodu nie mógł się należycie przygotować do 

lekcji lub nie odrobił zadania, zgłasza ten fakt uczącemu na początku lekcji. 

5. Uczeń szanuje pomoce naukowe i sprzęt szkolny, utrzymuje czystość                         

i porządek w pomieszczeniach szkoły. Za wyrządzone szkody, finansowo 

odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. 

6. Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu. Jeżeli uczeń zauważy na terenie szkoły lub w jej 

otoczeniu przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu, powinien 

niezwłocznie zawiadomić wychowawcę lub najbliższego nauczyciela. 

7. Nie zaleca się przynosić do szkoły większych sum pieniędzy lub 

kosztowności. Szkoła nie odpowiada za ich ewentualną stratę lub 

zniszczenie. 
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8. Podczas lekcji uczeń nie opuszcza swojej klasy ani swojego miejsca                         

w klasie, zachowuje spokój, śledzi tok lekcji, wykazuje odpowiednią 

aktywność. Odpowiada głośno i wyraźnie. Uczeń nie ściąga,                                       

nie podpowiada, nie przeszkadza na lekcji. 

9. Prawo do wywołania ucznia z klasy lub wchodzenia do klasy w czasie nauki 

ma tylko dyrektor szkoły, jego zastępca lub osoby w towarzystwie 

dyrektora, zastępcy lub wychowawcy klasy. W wyjątkowych sytuacjach 

inni nauczyciele lub pracownicy szkoły. Wywołanie ucznia z klasy bez 

zgody nauczyciela uczącego jest niedopuszczalne. 

10. W kontaktach ze wszystkimi pracownikami szkoły w każdej sytuacji                         

w szkole i poza nią uczeń zachowuje zasady kultury słowa. 

11. Na terenie szkoły uczeń wyłącza telefon komórkowy/urządzenia 

elektroniczne i przekazuje je nauczycielowi przed rozpoczęciem  

pierwszej lekcji. Do zakończenia lekcji telefon jest przechowywany                              

w zamkniętej szafce. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać 

z telefonu za zgodą nauczyciela. W drodze na zajęcia sportowe nie 

wolno korzystać z telefonu/urządzeń elektronicznych. W przypadku 

niezastosowania się do zasad w pkt. 11, uczeń przekazuje telefon lub 

urządzenie elektroniczne do sekretariatu szkoły, jeżeli trwa przerwa 

między lekcjami, lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia na danej 

lekcji. 

12. Uczeń nie przynosi do szkoły sprzętu elektronicznego z wyjątkiem zajęć 

prowadzonych z użyciem tego sprzętu. Wówczas korzysta z niego tylko 

w obecności nauczyciela (np. aparat fotograficzny – koło fotograficzne). 

13. Uczeń okazuje szacunek osobom dorosłym. Wchodzących                                          

i opuszczających klasę dorosłych pozdrawia przez powstanie, a poza 

klasą grzecznie pozdrawia. 

14. Uczeń powinien stwarzać miłą i koleżeńską atmosferę, przeciwdziałać 

wszelkim przejawom zła i wystrzegać się wulgarnego i bezczelnego 

zachowania wobec kolegów i dorosłych. 

15. Wychowawca klasy wyznacza dyżury (tygodniowe). Dyżurni dbają o 

porządek w klasie, na zlecenie nauczyciela przygotowują potrzebne 

pomoce, przynoszą markery, po lekcji ścierają tablicę. Informują 

wychowawcę klasy o zauważonych zniszczeniach i brakach. 

16. Po 5 minutach nieobecności uczącego na lekcji, dyżurny zgłasza ten fakt 

do pokoju nauczycielskiego, a w razie nieobecności nauczycieli, do 

dyrektora. 

17. Przynoszenie, przetrzymywanie, dystrybucja i konsumpcja narkotyków            

i innych środków odurzających na terenie szkoły i na akcjach szkolnych 
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jest zabroniona. Naruszenie tego zakazu skutkuje natychmiastowym 

zgłoszenie do dyrektora i powiadomieniem policji. 

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym zabrania się: 

 

a) siadania i stawania na parapetach okien, 

b) wychylania się z okien, 

c) chodzenia po klasie w czasie trwania lekcji bez pozwolenia 

nauczyciela, 

d) bujania się na krzesełkach, 

e) stawania na krześle, stole i innych meblach bez pozwolenia 

nauczyciela, 

f) biegania po korytarzu szkolnym i schodach, 

g) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okno, 

h) innych zachowań mogących naruszyć bezpieczeństwo lub godność 

osobistą swoją lub innych, 

i) korzystania z boiska przed lekcjami. 

Korzystanie z boiska po lekcjach jest na wyłączną odpowiedzialność 

rodziców/prawnych opiekunów i wymaga ich pisemnej zgody. 

 

Zmiany w regulaminie uczniowskim zostały wprowadzone i uchwalone 

przez radę Pedagogiczną dnia 24 października 2019r. 


