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REGULAMIN UCZNIOWSKI 

  

A. Stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych 

Uczeń: 
1. Punktualnie i regularnie uczęszcza na lekcje i inne zajęcia szkolne. 
2. Pilnie i systematycznie uczy się, korzystając ze wskazań nauczycieli i wychowawców.  

Na lekcjach uważa i pracuje. 
3. Samodzielnie odrabia zadania domowe i nie posługuje się cudzymi pracami. 
4. Zachowuje się cicho na korytarzach i w otoczeniu szkoły podczas trwania zajęć 

szkolnych.  
5. Przerwy spędza w wyznaczonych miejscach i nie opuszcza terenu szkoły. 
6. Przynosi do szkoły książki i potrzebne do nauki przybory. 
7. Wyłącza telefon komórkowy (poza wyjątkowymi sytuacjami zdrowotnymi) i inne 

urządzenia elektroniczne w czasie pobytu w szkole. W sytuacji potrzeby pilnego 
kontaktu  rodzicem , uczeń może skorzystać z własnego telefonu komórkowego lub 
szkolnego w sekretariacie szkoły. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu 
komórkowego podczas wyjść i wycieczek szkolnych po uprzednim ustaleniu z 
wychowawcą,  opiekunem wycieczki warunków korzystania z telefonu. Rodzice 
ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

8. Dba o legitymacje szkolną. 

B.      Wizerunek ucznia 

1. Strój codzienny: 
 czysty, schludny, stosowny do szkoły, skromny, 
 dostosowany do warunków pogodowych, 
 bez ekstrawaganckich dodatków, nie prowokujący swą formą, 
 zakrywający części ciała: ramiona, dekolt, plecy, brzuch i biodra, 
 długość spódnicy i krótkich spodenek nie może być krótsza niż 5cm przed kolana, 
 buty na płaskim obcasie,  bezpieczne. 

2.  Wyklucza się: 

 farbowanie włosów, 

 noszenie ekstrawaganckich fryzur i strojów demonstrujących przynależność do 
subkultur, 

 noszenie przezroczystych ubrań oraz bluzek i sukienek na jednym ramiączku, na 
ramiączkach, z dużymi dekoltami, gołymi plecami, tj. odsłaniających gołe ciało, 

 malowanie paznokci, 

 makijaż, tatuaże, 

 noszenie drogiej i okazałej biżuterii (naszyjników, sygnetów, pierścieni) oraz kolczyków 
w ustach, brwiach, nosie (dotyczy to zarówno dziewcząt jak i chłopców); dopuszcza się 
jedynie u dziewcząt dyskretną biżuterię, tj. małe kolczyki noszone wyłącznie w uszach 
(najwyżej 1 para) 
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 wulgarne napisy, naszywki i nadruki na plecakach, ubraniach, obrażające godność 
innych ludzi, 

 chodzenie w nakryciu głowy w budynku szkoły. 
 

3. Strój uroczysty (uroczystości szkolne i klasowe, święta narodowe): 
 dla dziewcząt: ciemna sukienka, spódnica lub spodnie, biała bluzka, 
 dla chłopców: ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur. 

4. Strój dyskotekowy: 
 swobodny, nie wyzywający, odpowiedni dla ucznia.  

 
       5.   Strój sportowy (na lekcje wychowania fizycznego): 

 biała bluzka, spodenki sportowe, obuwie sportowe, skarpetki. 

   

      C.      Stosunek do dorosłych i kolegów 

Uczeń: 

1. Przestrzega ogólnie przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole i   poza szkołą, 
jest uprzejmy, życzliwy, prawdomówny i rzetelnie wykonuje przyjęte zobowiązania. 

2. Okazuje szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom i innym        
dorosłym stosuje się do ich poleceń i udzielonych przez nich porad. 

3. Zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych. 
4. Jest koleżeński i uczynny wobec kolegów, współdziała w kształtowaniu  

przyjaznych stosunków w swojej klasie i wśród uczniów szkoły, otacza opieką 
młodszych i słabszych, broni skrzywdzonych. 

5.  Przeciwstawia się przejawom brutalności, wulgarności i agresji (zawiadamia o zajściu 
dorosłych, nie naraża swojego bezpieczeństwa). 

6. Bierze czynny udział w organizowanych przez  klasę i szkołę imprezach i   
uroczystościach, przyczyniając się do ich pomyślnego przebiegu.  

7. Nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią.  

    D.     Stosunek do spraw związanych ze zdrowiem i higieną  

Uczeń: 
1. Dba  o higienę osobistą. 
2. Przyczynia się do utrzymania porządku, czystości oraz estetycznego wyglądu 

pomieszczeń, otoczenia szkoły, a także swojego miejsca pracy. 
3. Zachowuje się kulturalnie w stołówce: posiłki spożywa cicho  

i estetycznie, zostawia po sobie porządek. Przestrzega regulaminu stołówki. 
4. Podczas pobytu w świetlicy komunikuje się w sposób nie zakłócający spokoju innym.  
5.  Do szkoły nie przynosi żadnych używek (narkotyki, alkohol, papierosy) i z nich nie 

korzysta. 
6. Unika sytuacji zagrażających zdrowiu swojemu i innych osób. 
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        E.  Dbałość o bezpieczeństwo 

Uczeń: 

 Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu. 

 Zawiadamia niezwłocznie pracownika szkoły w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.  

 Przestrzega przepisów ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły. 

 Podczas przerw dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie biega w budynku szkoły, nie 
popycha innych uczniów, nie chowa się w toaletach i pod schodami, nie przebywa w 
salach lekcyjnych. 

 Korzysta z toalet zgodnie z przeznaczeniem. 

 Nie przebywa na antresoli bez opieki nauczyciela (za wyjątkiem sytuacji np. pójścia do 
pielęgniarki). 

 Nie opuszcza sali lekcyjnej podczas trwania zajęć bez zgody nauczyciela. 

 Nie korzysta na terenie szkoły z piłek, rowerów, hulajnóg, deskorolek, itp.  

 Począwszy od klasy III samodzielnie chodzi na obiady (w klasach I-II za zgodą 
rodziców). 

 Czeka na zajęcia szkolne w holu szkoły lub w świetlicy. 

 W godzinach zajęć nie opuszcza terenu szkoły, chyba, że za pisemną zgodą rodziców. 
 
 
F. Stosunek do mienia szkolnego 
 
Uczeń: 

 Szanuje pracę własną, rodziców, wychowawców, uczniów i innych ludzi. 

 Szanuje mienie swoje i cudze. 

 Uczestniczy czynnie w pracach na rzecz klasy, szkoły i organizacji uczniowskich (SU, 
wolontariat). 

 Szanuje odzież, podręczniki, przybory uczniowskie, dba o sprzęt szkolny i pomoce 
naukowe. 

 Korzysta z pomieszczeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i jego załącznikach 
oraz w regulaminach i innych dokumentach dotyczących życia szkoły. 
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KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU UCZNIOWSKIEGO 

Decyzję o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu Uczniowskiego 
podejmuje wychowawca, nauczyciel lub dyrektor szkoły. Mogą one przyjąć następującą 
formę:  

 upomnienie ustne, 
 rozmowa indywidualna z uczniem, 
 nagana na forum klasy, 
 poinformowanie rodzica poprzez wpis do dzienniczka ucznia, 
 uwaga do dziennika lekcyjnego( i informacja do rodziców), 
 rozmowa wychowawcy z rodzicami(i zapis w dzienniku), 
 rozmowa ucznia z pedagogiem, a później z dyrektorem szkoły, 
 wezwanie rodzica na rozmowę do pedagoga lub dyrektora szkoły. 
 Uczeń: 

- naprawia wyrządzoną szkodę, 
- przeprasza osobę pokrzywdzoną łącznie z zadośćuczynieniem, 
- wykonuje określoną pracę społeczną, użyteczną na rzecz klasy, grupy lub  
szkoły. 

 

Rażące i Nagminne nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje: 

 obniżeniem oceny ze sprawowania 
 zawieszeniem w prawach ucznia, czyli: 

- zakaz udziału w imprezach i uroczystościach klasowych, 
- zakaz udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych, 
- zakaz udziału w  wyjściach i wycieczkach klasowych, 
- zakaz uczestnictwa w balu absolwenta, 
- zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
- odwołanie z funkcji pełnionej w klasie lub w szkole, 
- przeniesieniem do innej, równoległej klasy, 
- przeniesieniem do innej szkoły (w porozumieniu z Kuratorium Oświaty, 
- zgłoszeniem zajścia na policję. 

  

Uwaga 

W szczególnych przypadkach przewinień uczniowskich, zbiera się zespół powołany do 
rozstrzygnięcia danego problemu. 

W skład zespołu wchodzą: wychowawca danej klasy, pedagog szkolny, psycholog, 
przedstawiciele RP i SU. 
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NAGRODY 

za postawę ucznia:  
 prezentującą wzorową kulturę osobistą, 
 przeciwdziałającą dewastacji mienia szkolnego, społecznego i prywatnego, 
 przeciwdziałającą agresji i przemocy, 
 okazującą bezinteresowna pomoc: 

- dyplom, 
- nagroda książkowa, 
- list pochwalny skierowany do rodziców, 
- pochwała na forum klasy, 
- pochwała zamieszczona na gazetce klasowej, szkolnej, na stronie internetowej 
szkoły, 
- wyróżnienie na apelu szkolnym 
 

 

  

TRYB USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW 

  

  

1. Rodzice są zobowiązani w formie pisemnej usprawiedliwić nieobecność dziecka  
w ciągu 7 dni po powrocie ucznia do szkoły. 

2. W przypadku braku informacji o przyczynach nieobecności  ucznia w szkole  
w ciągu 3 dni wychowawca zobowiązany jest skontaktować się z rodzicami dziecka. 

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest o powyższych ustaleniach poinformować 
rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 

 


