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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 14-2019/2020 

REGULAMIN UCZNIA 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie 

 

 

 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa uprawnienia i obowiązki uczniów, niektóre obowiązki nauczycieli i 

wychowawców oraz niektóre zasady funkcjonowania zbiorowości uczniowskiej w 

szkole. 

2. Regulaminowi podlegają uczniowie oraz nauczyciele w części dotyczącej praw 

uczniów. 

3. Uczniem Szkoły Podstawowej w Baranowie jest każdy, kto nie  przekroczył 18-go roku 

życia i kto na mocy decyzji dyrektora szkoły został wpisany do rejestru uczniów szkoły.  

4. Dokumentem potwierdzającym przynależność ucznia do zbiorowości uczniów Szkoły 

Podstawowej  im. Jana Pawła II w Baranowie jest legitymacja szkolna. 

5. Ustala się: 

a) strój galowy: 

- dziewczęta – biała bluzka i granatowa spódniczka 

- chłopcy – biała koszula i granatowe spodnie 

b) codzienny strój szkolny: 

- schludny ubiór bez rażących ozdób i biżuterii,  

- bezwzględny zakaz makijażu i pomalowanych paznokci  

6. Rodzaj uroczystości, w których uczniowie występują  w stroju galowym to: apele i    

uroczystości szkolne. 

7. Postanowienia regulaminu są jednym z kryteriów ustalania okresowej i rocznej oceny 

zachowania. 

8. Interesy uczniów w szkole wyrażają uczniowscy przedstawiciele. Są nimi: 
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a) samorządy klasowe, 

b) samorząd szkolny, 

c) Rada Rodziców. 

9. Zasady działalności, zadania, uprawnienia i obowiązki samorządu szkolnego i Rady 

Rodziców określają przepisy prawa oświatowego. 

10. Przełożonymi uczniów w szkole są nauczyciele, wychowawcy, dyrektor i rada 

pedagogiczna. 

11. Prawo zwracania uczniom uwagi za niewłaściwe zachowanie mają wszyscy pracownicy 

szkoły. 

 

§ 2 

Prawa uczniów 

1. Uczeń ma prawo oczekiwać od szkoły optymalnych warunków psychologicznych 

rozwoju oraz możliwości uzyskania osiągnięć szkolnych na poziomie górnych 

możliwości jego rozwoju intelektualnego. 

2. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy naukowych. Posługiwanie się tymi 

urządzeniami i pomocami może nastąpić tylko za zgodą przełożonych i pod opieką 

nauczycieli zgodnie z regulaminem pracowni. Korzystanie z urządzeń szkoły jest 

bezpłatne. 

3. Uczeń ma prawo do systematycznej i obiektywnej oceny jego osiągnięć szkolnych. 

4. Podstawą oceny osiągnięć szkolnych ucznia na koniec semestru i roku szkolnego jest 

stała obserwacja jego postępów w nauce/w jego rozwoju, wystawienie ocen 

śródokresowych, tzw. not szkolnych za prace kontrolne, sprawdziany i inne formy 

wypowiedzi ustnej.   

5. Oceny okresowe oraz ocena roczna wynikają z ocen śródokresowych, nie są jednak ich 

średnią arytmetyczną. 

6. Forma pracy kontrolnej, tzw. klasówki i zakres materiału programowego, którego 

dotyczy oraz kryteria i normy oceniania podają uczniom o wiadomości nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów w terminie 7 dni poprzedzających dzień pisania pracy 

kontrolnej.  

7. Poprawioną, ocenioną i omówioną pracę kontrolną uczeń otrzymuje do wglądu od 

nauczyciela przedmiotu najpóźniej 14 dnia po dniu jej napisania.  

8. Dziennie może odbyć się jedna klasówka, a nie więcej niż 3 w ciągu tygodnia.  
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9. Ilość ocen śródokresowych niezbędna do ustalania oceny okresowej winna wynosić:  

a) nie mniej niż 6 języka polskiego i matematyki; 

b) nie mniej niż trzy z pozostałych przedmiotów; 

10. Wiadomości zdobyte przez ucznia mogą być sprawdzone poprzez odpowiedź ustną lub 

pisemną (niezapowiedzianą kartkówkę maksymalnie z 3 ostatnich lekcji). 

11. W ciągu dnia nie mogą być więcej nić 3 kartkówki. 

12. Tryb ustalanie ocen, ich skalę i kryteria określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

13. Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi swoje zastrzeżenia do ustalonej oceny 

śródokresowej (cząstkowej), jeśli doszedł do przekonania, że nie odpowiada ona jego 

wiadomościom i umiejętnościom lub oczekiwaniom. W takim przypadku nauczyciel 

ustala z uczeniem, nowy, dodatkowy termin sprawdzenia jego wiadomości i 

umiejętności celem ustalania właściwej oceny.  

14. Uczeń ma prawo wnieść odwołanie od oceny ustalonej przez nauczyciela, jeśli uznaje 

ją za krzywdzącą w stosunku do wymagań edukacyjnych. Odwołanie takie może wnieść 

bezpośrednio do dyrektora szkoły.  

15. Za co najmniej bardzo dobre zachowanie i osiągnięcia szkolne  na poziomie 4,75 uczeń 

ma prawo do wyróżnień i nagród (w kl. I-III obowiązuje ocena opisowa - wzorowe 

zachowanie i wysoka kultura osobista).  

16. Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach 

różnych szczebli. 

 

§ 3 

Obowiązki uczniów 

1. Obowiązkiem jest systematyczne uczestniczenie na zajęcia edukacyjne, należyte 

przygotowanie się do nich oraz aktywny udział w zajęciach i życiu szkoły, pogłębianie 

wiedzy, doskonalenie umiejętności zgodnie ze swoimi predyspozycjami 

psychofizycznymi, a także niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe 

zachowanie.  

2. Spełniać wszystkie polecenia nauczycieli i wychowawców, dyrektora szkoły i innych 

osób oraz rady pedagogicznej dot. wypełniania obowiązku szkolnego i realizacji zadań 

szkoły. 
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3. Okazywanie stałej troski o zabezpieczanie mienia szkolnego przed zniszczeniem lub      

uszkodzeniem jako dobra wspólnego całej zbiorowości szkolnej. Rodzic lub opiekun 

prawny ponosi finansowa odpowiedzialność za zniszczenie mienia. 

4. Za ład i porządek w klasach (pracowniach) odpowiadają dyżurami, którzy 

przygotowują również pomoce i środki dydaktyczne potrzebne do zajęć. 

5. Przestrzegać czasu pracy i rozkładu zajęć w szkole. 

6. Obdarzać szacunkiem ludzi starszych wiekiem, przełożonych, kolegów, udzielać im 

pomocy w nagłej potrzebie.  

7. Przestrzegać zasad kultury osobistej, kultury słowa, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne i kolegów – nie pić alkoholu, nie palić papierosów, walczyć z innymi nałogami, 

być wolnym o nałogów. 

8. Zachowywać szczególną ostrożność podczas przerw międzylekcyjnych:  

Spacerować nie biegać, unikać nadmiernego hałasu, zgłaszać uwagi i zastrzeżenia 

odnośnie niewłaściwego zachowania kolegów.  

9. Uczniowie kl I-III przerwy spędzają w klasach pod opieką wychowawcy. 

10. Utrzymywać w należytym porządku klomby i trawniki. 

11. Przestrzegać ładu i porządku w miejscach zastawienia rowerów, reagować na 

niszczenie i kradzieże części rowerowych. 

12. Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie kl. I – III idą do szatni parami pod 

opieką nauczyciela. 

13. Zachowywać ład i porządek oraz dyscyplinę w szatni. 

14. Przestrzegać postanowień regulaminu szkolnego. 

15. Dbać o dobre imię szkoły oraz godności i powagi ucznia. 

16. Za wyraźnie naruszenie obowiązków ucznia uczeń otrzymuje upomnienie. 

17. Przedstawiać w terminie 7 dni pisemne usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych w formie: 

a) Zaświadczenia lekarskiego, 

b) Oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności z datą. 

17. Dbać o schludny wygląd i nosić strój zgodnie z ustalonymi warunkami. 

18. Przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym zakazuje się używania telefonów 

komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę, i 

na przerwach lekcyjnych. 
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19. Właściwie zwracać się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów. 

 

 

§ 4 

Wyróżnienia i konsekwencje za niewłaściwe zachowanie 

1. Za co najmniej zachowanie bardzo dobre i osiągnięcia szkolne na poziomie co najmniej 

4.75 uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody: 

a) ustalone przepisami prawa szkolnego, 

2. Do wyróżnienia i nagród ustalonych przez szkole należą: 

a) pochwala wychowawcy wobec klasy 

b) pochwala dyrektora wobec zbiorowości na apelu szkolnym 

c) umieszczenia zdjęcia i biografii na gazetce szkolnej 

d) wpis do kroniki szkoły, 

e) list pochwalny do rodziców, 

f) nadanie odznaki wzorowego ucznia, 

g) udział w imprezach odpłatnych na koszt szkoły, 

h) pochwała w gazecie szkolnej  

3. Warunki i kryteria oraz tryb przyznawania nagród  i wyróżnień ustalonych przez szkołę 

określa rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem szkolnym. 

4. Prawo występowania z inicjatywą o udzielenie uczniowi nagród i wyróżnień przysługuje 

nauczycielom, wychowawcom, samorządom klasowym oraz komitetowi rodzicielskiemu. 

5. Za wyraźne naruszenie obowiązków uczniowskich uczeń ponosi konsekwencje w 

postaci: 

a) zwrócenie uwagi wobec zespołu uczniowskiego przez nauczyciela, wychowawcę 

lub dyrektora, 

b) upomnienie, 

c) nagana, 

d) nagana z ostrzeżeniem, 

e) zawieszenie w prawach ucznia 

f) okresowe pozbawienie prawa do nagród i wyróżnień, 

g) przeniesienie ucznia do innej szkoły, na wniosek dyrektora szkoły na wniosek 

Kuratora Oświaty. 
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6. Decyzje w sprawach określonych w pozycjach  b, c, d podejmuje dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z prezydium samorządu szkolnego, a w sprawach e, f,  rada pedagogiczna. 

7. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary do wychowawcy klasy lub dyrektora 

szkoły wprost lub za pośrednictwem ogniw samorządu szkolnego w przypadku, gdy 

uzna, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do czynu lub niesprawiedliwa. Odwołanie to 

winno być wniesione w terminie 7 dni po dniu, w którym poinformowano ucznia i 

rodziców o wymierzeniu mu kary. 

8. Wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie 

jej wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej w przedmiotowej sprawie. 

9. O fakcie wymierzania uczniowi kary dyrektor szkoły lub w jego imieniu wychowawca 

klasy zobowiązany jest pisemnie powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów. 

10. Wykonanie kary przewidziane w punktach 5e, f,  może być zawieszone na okres próby 

/od 1 od 4 miesięcy/ za poręczeniem ogniw samorządu, Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej, organizacji młodzieżowej lub organizacji społecznej.  

 

§ 5 

Uczniowscy przedstawiciele 

1. Przedstawicielami uczniów w szkole są: 

a) samorządy klasowe – rada klasowa, 

b) samorząd szkolny – rada uczniów. 

2. Samorządy klasowe w ilości trzech osób (gospodarz, z-ca gospodarza i skarbnik) 

wybierane są na zebraniu ogólnym klasy. Kandydatów do samorządu zgłaszają 

uczniowie w ilości co najmniej dwóch osób na każde miejsce mandatowe. Prawo do 

kandydowania do samorządu klasowego ma każdy uczeń, który uzyskuje co najmniej 

dobrą ocenę zachowania i co najmniej 3,5 średnią ocen.  

3. Wybory mają charakter tajny. Dla ustalenia wyników głosowania powołuje się komisję 

skrutacyjną spośród uczniów, którzy nie kandydowali do władz.  

4. W skład samorządu szkolnego wchodzą przedstawienie klas wybranych w wyborach w 

tajnym głosowaniu.  

5. Samorząd szkolny wyłania ze swojego grona prezydium w składzie: 

a) przewodniczący szkoły 

b) z-ca przewodniczącego szkoły 

c) sekretarz szkoły  
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d) pozostali uczniowie wchodzą w skład sekcji działających na terenie szkoły.  

3. Samorząd szkolny reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, wychowawców i 

dyrekcji. 

 

§ 6 

Przepisy końcowe 

1. Regulamin nie narusza postanowień Statutu Szkoły. 

2. Spór między nauczycielem a samorządem klasowym  a wychowawcą rozstrzyga 

dyrektor szkoły w porozumieniu z prezydium samorządu szkolnego, zaś spór między 

samorządem szkolnym a dyrekcją szkoły rozstrzyga rada pedagogiczna szkoły lub w 

szczególności organ bezpośrednio nadzorujący szkołę w porozumieniu z Radą 

Rodziców.  

3. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną, samorząd szkolny i Radę 

Rodziców. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

5. Prawo zgłaszania propozycji zmian w postanowieniu regulaminu posiadają: 

a) uczniowie i ich przedstawiciele, 

b) nauczyciele i wychowawcy, 

c) rodzice, 

d) instytucje współdziałające ze szkołą,  

e) dyrektor, 

f) rada pedagogiczna, 

g) organy nadzorujące działalność szkoły.  

   

 Opracowanie: 

Katarzyna Kołodziejak 

Beata Tomaszewska 

Izabela Szymańczak 

Zapisy Regulaminu uzgodnione z:  

1. Samorządem Uczniowskim dn. 22 października 2019 r.  

2. Radą Rodziców dn. 06 listopada 2019 

3. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej dn. 12 grudnia 2019 r.  

 


