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REGULAMIN  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. T. KOŚCIUSZKI W KOBIERNICACH 

 

Rozdział 1 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 1 

1. Uczeń 

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu 

w szkole, 

b) Poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły, 

c) Rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce, 

d) Rozwijania zdolności i zainteresowań, 

e) Udziału w zorganizowanych w szkole zajęciach dodatkowych, 

f) Korzystania z dodatkowej pomocy nauczycieli w czasie zajęć dodatkowych, 

g) Życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

h) Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób. 

2) Uczniowie mają obowiązek: 

a) Przestrzegania prawa szkolnego, 

b) Chronienia życia i zdrowia własnego oraz innych osób, 

c) Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 

d) Przestrzegania zasad kultury, higieny osobistej, bezpieczeństwa i porządku podczas 

zajęć szkolnych i wszelkich imprez, wycieczek organizowanych przez szkołę, 

e) Przestrzegania zasady kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, 

f) Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 

g) W przypadku kradzieży, umyślnego uszkodzenia bądź zniszczenia mienia szkolnego 

czy prywatnego odpowiadają również rodzice i są zobowiązani do: naprawy 

zniszczonego mienia we własnym zakresie bądź pokrycia kosztów naprawy, odkupienia 

danego mienia, wykonania na rzecz szkoły pracy ekwiwalentnej do spowodowanej 

szkody, a w przypadku kradzieży  do zwrotu lub odkupienia skradzionego mienia, 

h) Przestrzegania godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły.  

3) Uczniowie mają przywileje: 
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a) Udział w wycieczkach szkolnych, 

b) Udział w dyskotekach szkolnych, 

c) Udział w wyjazdach na basen, do kina, teatru itp., 

d) Udział w działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej i samorządowej, 

e) Korzystanie ze szkolnej ofert zajęć pozalekcyjnych, wybór kół przedmiotowych, 

zainteresowań, korzystanie ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje zespół, 

f) Korzystanie z centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, 

g) W razie uczestnictwa w całodniowych lub kilkudniowych zajęciach, wycieczkach, 

wyjazdach organizowanych przez szkołę możliwość zwolnienia z odpytywania 

w następnym dniu, 

h) Nieprzygotowania do zajęć w liczbie, którą określa Statut Szkoły Podstawowej im. 

T. Kościuszki w Kobiernicach rozdział 6 Szczegółowe zasady oceniania 

wewnątrzszkolnego, 

i) Niezadawanie zadań domowych w piątek na poniedziałek, oprócz przedmiotów 

realizowanych w planie godzin tylko w piątki i poniedziałki. 

2. Samorząd uczniowski 

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) Uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego, 

b) Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 

c) Pomocy organizacyjnej i merytorycznej wychowawcy i opiekuna samorządu, 

szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji, 

d) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.  

2) Uczniowie mają obowiązek: 

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

osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 

b) Respektowania uchwał władz samorządu. 

 

§ 2 

1. Lekcje 

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu 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) Uzupełniania braków wynikających z absencji. 

2. Sala lekcyjna 
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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 naukowe, 

c) Niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych. 

 

§ 3 

1. Odpoczynek 

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) Odpoczynku podczas przerwy, 

b) Dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, 

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

2) Uczniowie mają obowiązek: 

a) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

2. Prace domowe 

1) Uczniowie mają prawo do: 

a) Uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości. 

2) Uczniowie mają obowiązek: 

a) Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 

b) Kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały 

zadane. 

 

§ 4 

1. Zeszyt przedmiotowy 

1) Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt. 

2) Uczniowie mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami 

nauczycieli. 

2. Dziennik lekcyjny 

1) Dziennikiem lekcyjnym jest dziennik elektroniczny, który  znajduje się pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniom nie wolno samowolnie przeglądać  wpisów 

w dzienniku, jedynie za zgodą nauczyciela i w jego obecności. 
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§ 5 

Zasady oceniania uczniów określa Statut Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach 

rozdział 6 Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego, załącznik nr 1 do statutu Zespołu 

Szkół. 

 

Rozdział 2 

FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE 

 

§ 6 

1. Procedury lekcyjne 

1) Wejście do klasy 

a) Uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą: dziewczęta i chłopcy. 

b) Nauczyciel otwiera klasę. 

c) Do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy. 

d) Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie. 

e) Uczniowie przygotowują się do lekcji. 

f) Nauczyciel sprawdza listę. 

g) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, ma obowiązek 

usprawiedliwić się. 

2) Zachowanie w czasie lekcji 

a) Uczeń odpowiada z ławki, chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy 

itp., 

b) W czasie lekcji nie można jeść ani żuć gumy, 

c) Nie można na ławce  trzymać butelek, ciastek itp. Rzeczy niebędących pomocami do 

danej lekcji. 

d) Posiadacze telefonów komórkowych mają obowiązek wyłączyć je na czas lekcji. 

e) Jeżeli do sali wchodzi osoba dorosła, wszyscy zobowiązani są wstać, ponownie siadają 

na polecenie nauczyciela. 

f) Jeżeli uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji i żadne działania dyscyplinujące nie 

odnoszą skutku, to może on być przekazany pod opiekę pedagoga szkolnego na 

rozmowę dyscyplinującą. 

3) Zakończenie lekcji 

a) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela . 

b) Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

c) Każdy uczeń zobowiązany jest po ostatniej lekcji wyłożyć krzesło na ławkę.  

 



Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kobiernicach 

 
 

5 
 

§ 7 

1. Zastępstwa 

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

lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne. 

2) Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, na której 

będzie zastępstwo, uczniowie zobowiązani są przygotować się do odpowiedniej lekcji. 

 

§ 8 

1. Pracownie przedmiotowe 

1) Szczególne zasady zachowania w pracowniach: informatycznej oraz w sali gimnastycznej 

określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach. 

2) Do żadnej z sal lekcyjnych uczniowie nie mogą wchodzić bez zgody nauczyciela. 

 

§ 9 

1. Procedury inne niż lekcyjne 

1) Nieobecności 

a) Rodzice piszą usprawiedliwienia w  zeszycie do korespondencji opatrzonym pieczęcią 

szkoły lub w dzienniku elektronicznym –zgodnie z deklaracją złożoną na początku roku 

szkolnego. 

b) Usprawiedliwienia nieobecności rodzic dokonuje w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły. 

W innym przypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane. 

c) Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym 

dniu. Liczba spóźnień usprawiedliwianych przez rodziców nie może być większa niż 

trzy w półroczu. 

d) W przypadku trzykrotnej nieobecności na pierwszych godzinach lekcyjnych 

w półroczu, każda następna nieobecność na pierwszych godzinach lekcyjnych może być 

usprawiedliwiana na podstawie usprawiedliwienia od lekarza. 

e) Uczeń może być zwolniony do domu z kilku lekcji na osobistą lub pisemną prośbę 

rodziców (opiekunów prawnych). 

f) Pisemna prośba musi być podpisana osobiście przez rodzica i zawierać nazwisko i imię 

ucznia, datę i godzinę zwolnienia oraz zapis, że od momentu zwolnienia rodzic bierze 

pełną odpowiedzialność za dziecko. 

g) Zwalnia wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. 

h) Nie respektuje się zwolnień telefonicznych. 

i) Uczeń może być zwolniony tylko dwa razy w ciągu półrocza. W wyjątkowych 

przypadkach jest możliwość zwolnienia dziecka dodatkowo, ale tylko, jeśli rodzic 

osobiście odbierze dziecko. 
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j) Jeżeli uczeń rozchoruje się w trakcie zajęć lekcyjnych, powiadamia się rodziców 

(opiekunów prawnych) a oni osobiście (lub osoba przez nich wskazana) odbierają 

dziecko ze szkoły. 

k) Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny w-f musi zawierać wyraźną 

klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie 

z ćwiczeń z obecnością na sali. 

l) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie 

w świetlicy (czytelni). 

m) O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. 

2) Strój szkolny 

a) Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, który na 

terenie szkoły powinien być skromny, schludny i kompletny a wygląd zadbany i czysty. 

b) W doborze stroju, fryzury i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest 

miejscem nauki i pracy. 

c) W szkole nie jest dozwolony makijaż, wyzywające farbowanie włosów, długie 

malowane paznokcie (dozwolone pomalowanie tylko lakierem bezbarwnym). Zabrania 

się noszenia tipsów. 

d) W szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej ciało (brzuch, plecy, zbyt duży 

dekolt), krótkie spodnie lub spódnice mają być co najmniej do połowy uda. 

e) Noszony ubiór nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, 

prowokujących i obraźliwych. 

f) Na terenie szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chustka), 

poza przypadkami uczniów z chorobą przewlekłą. 

g) Podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

egzaminów, świąt państwowych, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz oraz 

zawsze na polecenie przełożonych obowiązuje strój galowy. 

h) Przez strój galowy rozumie się: dla dziewcząt – biała elegancka bluzka, spódnica, 

sukienka lub spodnie w ciemnym kolorze (np. granatowy, czarny, szary); dla chłopców 

– biała lub jasna stosowna koszula, ciemne spodnie, kamizelka lub sweter, marynarka 

w tych samych kolorach, garnitur. 

i) Uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie 

sportowe, typu adidasy, trampki, tenisówki. W przypadku braku obuwia zastępczego 

uczeń może być zobowiązany do wykonania wyznaczonych czynności porządkowych 

na terenie szkoły. Nie jest dozwolone noszenie butów na wysokim obcasie. 

j) Na lekcjach wychowania fizycznego, konkursach sportowych obowiązuje strój odrębny 

(ustalony przez nauczycieli przedmiotu). 
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k) Niestosowanie się do statutowych zapisów dotyczących schludnego wyglądu 

i odpowiedniego stroju powoduje konsekwencje zapisane w kryteriach oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

3) Savoir-vivre 

a) Uczeń używa form grzecznościowych, wita i żegna się z pracownikami szkoły 

w pozycji stojącej i nie trzyma rąk w kieszeniach. 

b) Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym na spożywanie posiłków. 

Po zakończeniu posiłku należy miejsce pozostawić czyste. 

c) Nie wolno używać wulgaryzmów. 

d) Nie można przynosić do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenia dla  zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej. 

e) Nie wolno przy sobie posiadać papierosów, alkoholu oraz żadnych środków 

odurzających. 

2. Nagrody i kary 

1) Uczeń może otrzymać nagrodę za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i frekwencję, 

wybitne osiągnięcia, dzielność oraz odwagę. 

2) Rodzaje nagród: 

a) pochwała wobec klasy przez wychowawcę, 

b) pochwała dyrektora na apelu szkolnym, 

c) wpis do Złotej Księgi Szkoły, 

d) list pochwalny do rodziców za wzorową postawę ucznia, 

e) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem, 

f) dyplomy za szczególne osiągnięcia, 

g) nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i sponsorów na zakończenie roku 

szkolnego.  

3) Kary stosuje się wobec uczniów, którzy nie przestrzegają obowiązków wynikających 

ze statutu szkoły  i regulaminu szkoły oraz ogólnie przyjętych norm postępowania 

i przepisów prawnych. 

4) Rodzaje kar: 

a) upomnienie wychowawcy klasy udzielone w formie pisemnej, 

b) upomnienie przez dyrektora szkoły udzielone w formie pisemnej, 

c) zawieszenie w przywilejach ucznia – do udziału w zajęciach pozalekcyjnych np. 

wycieczki, rajdy, dyskoteki szkolne, wyjazdy na basen, do kina i teatru itp.; decyzję 
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podejmuje wychowawca klasy (w razie potrzeby konsultując z zespołem nauczycieli), 

określając zakres kary i czas jej obowiązywania, 

d) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

e) dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, 

f) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli w sposób rażący nie 

przestrzega regulaminu szkoły, a wszelkie działania ze strony szkoły nie przyniosły 

zmian w zachowaniu ucznia; przeniesienie następuje na podstawie wniosku dyrektora 

szkoły skierowanego do Kuratorium Oświaty. 

5) Każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji poprzez udział w działaniach na rzecz szkoły 

i środowiska. 

6) O karze i jej uzasadnieniu wychowawca pisemnie informuje rodziców ucznia, i fakt ten 

odnotowuje  w dzienniku elektronicznym. Potwierdzeniem poinformowania rodziców może 

być podpisana i datowana przez nich informacja o zastosowanej karze lub dowód wysłania 

listu poleconego i kopia wysłanego zawiadomienia. 

7) Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły od nałożonej 

kary w ciągu 7 dni od podpisania przez rodziców informacji lub wysłania listu poleconego. 

 

§ 10 

Ocenianie zachowania ucznia – zasady ogólne oraz szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia 

określa Statut Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach rozdział 6 Szczegółowe zasady 

oceniania wewnątrzszkolnego.  

 

§ 11 

1. Inne ważne ustalenia 

1) W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas 

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

Po skończonych lekcjach lub innych zajęciach nadobowiązkowych uczeń nie może 

przebywać na terenie szkoły bez uzasadnienia. 

2) Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych będzie 

odnotowywane w dzienniku elektronicznym jako uwaga negatywna. 

3) W czasie przerw, jeśli pozwala pogoda, uczniowie mają obowiązek wychodzenia  z budynku 

szkoły  i przebywania na podwórku szkolnym. 

4) W czasie przerwy spędzanej w budynku uczeń ma obowiązek przebywać na tym piętrze, na 

którym ma lekcję (za wyjątkiem przechodzenia klas IV SP i wyższych, na lekcję na piętro II 

– wówczas uczniowie czekają na nauczyciela na piętrze I przy schodach). 
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5) Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, jeśli 

znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez 

dyrektora szkoły. 

6) Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz 

sprzętu audio-wizualnego: 

a) Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć 

edukacyjnych oraz w czasie przerw (aparaty tel. Powinny być wyłączone i schowane). 

b) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycia telefonu (np. pilnego kontakt 

z rodzicami) w obecności nauczyciela i za jego zgodą lub na terenie sekretariatu 

c) Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu 

w depozyt do kancelarii dyrektora, po wcześniejszym zablokowaniu i wyłączeniu go 

przez ucznia. Po odbiór muszą się zgłosić rodzice lub prawni opiekunowie.  

d) W przypadku zaginięcia lub kradzieży telefonu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do 

wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. 

e) Obowiązuje całkowity zakaz używania kamer i aparatów fotograficznych; możliwe jest 

fotografowanie i filmowanie uroczystości szkolnych za zgodą dyrektora szkoły. 

f) Szkoła nie odpowiada za cenny sprzęt, który uczeń przynosi do szkoły.  

7) Zasady korzystania z biblioteki i czytelnie określa odrębny regulamin. Za przetrzymywanie 

książek uczeń otrzymuje negatywną uwagę w dzienniku elektronicznym. 

8) Zasady korzystania ze świetlicy określa odrębny regulamin. W przypadku, gdy rodzice nie 

będą odbierali dziecka zgodnie z regulaminem świetlicy dyrektor szkoły skieruje sprawę do 

sądu rodzinnego. 

9) W szatni uczeń przebywa krótko, tylko aby się przebrać, przed lekcjami i po skończonych 

zajęciach. Nie schodzi do szatni na przerwach 

10) Z każdego zachowania agresywnego ucznia musi być sporządzona karta interwencji, którą 

wypełnia nauczyciel – świadek zdarzenia lub wychowawca, przy pomocy pedagoga 

szkolnego. 

11) Niestosowanie się do regulaminu szkoły jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym 

jako uwaga negatywna i brane pod uwagę przy ocenie za zachowanie. 

 


