
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWICACH 

 

Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 

1. zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, 

2. zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, 

3. wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej, 

4. kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy, 

5. upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej 

sytuacji, 

6. eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły. 

Celem regulaminu jest także uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej 

pracy dydaktyczno wychowawczej. 

 

Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów Regulaminu 

przez szkołę jak również przez Rodziców. 

 
 

 Stosunek uczniów do nauki 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

a. rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach   

lekcyjnych, 

b. terminowego, samodzielnego wykonywania zadań domowych, 

c. systematycznego utrwalania materiału programowego 

d. jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki 

e. korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy zalecanych przez nauczyciela 

przy realizacji programu nauczania 

 

2. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, prawo do 

twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz 

prowadzić dyskusje z treściami zawartymi w podręczniku i wskazywanymi przez 

nauczyciela. 

 

3. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela  

z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występujących 

w zadaniach domowych.  

 

4. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela, jeśli  jego zaległości  

w nauce powstały  z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, 

słabsze zdolności). 

 

5. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela, jeśli  zaległości powstały 

z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, słabsze zdolności). 

 



6. Uczeń ma prawo i obowiązek rozwijać swoje szczególne zainteresowania wybranym 

przedmiotem lub wybraną dziedziną życia kulturalnego przez: 

a) udział w konkursach, 

            b) udział w pracy kół zainteresowań na terenie Szkoły. 

7. Uczeń przygotowujący się do konkursu przedmiotowego (etap rejonowy  

i wojewódzki) ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi i sprawdzianów na tydzień 

przed eliminacjami. 

 

 8. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych: 

 

a) terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie 

więcej niż 3 w tygodniu), 

b) prace klasowe muszą być poprawione w terminie 2- tygodniowym, omówione  

na lekcji i dane uczniowi do wglądu, 

c) krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia  

z trzech ostatnich lekcji. 

d) na 2 tygodnie przed klasyfikacją semestralną i końcoworoczną należy zakończyć 

przeprowadzanie prac klasowych. 

 

9. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej i obiektywnej i jawnej oceny. 

 

10.  Uczeń ma prawo i obowiązek znać wewnątrzszkolne zasady oceniania. 

. 

 

 Tradycje szkoły 
 

1.Uczeń ma prawo i obowiązek dbania o szkołę i tworzenia jej historii. 

 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji 

szkoły. 

 

3.Do obowiązków ucznia należy podkreślenie  strojem galowym następujących świąt 

państwowych i szkolnych: 

- Rozpoczęcia roku szkolnego, 

- Rocznica Odzyskania Niepodległości (11.XI), 

- Szkolna Wigilia, 

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- Dzień Patrona 

- Zakończenie roku szkolnego. 

 

4. Przez strój galowy należy rozumieć: 

a) dla dziewcząt: biała bluzka, czarna lub granatowa  spódnica o długości niebudzącej 

kontrowersji, 

b) dla chłopców: biała koszula, ciemne, eleganckie spodnie (nie dżinsy) lub garnitur  

w ciemnych stonowanych kolorach. 

5. Uczeń  reprezentuje szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, 

oświatowych oraz konkursów zewnętrznych. 

6. Uczniowie reprezentujący szkołę lub klasę  w  zawodach sportowych przedkładają 

nauczycielowi wychowania fizycznego  pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach 



jednocześnie informującą o aktualnie  dobrym stanie zdrowia dziecka  i  braku jakichkolwiek 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach sportowych. 

 

6.Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także jej patrona i czasów,  

w    których żył. 

 

 

Kultura bycia i dyscyplina 

 

a) Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej oraz kulturalnego traktowania  

go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 

 

b) Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także 

godnego zachowania się poza szkołą. 

 

c) Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej. 

 

d) Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, 

marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę 

pomieszczeń. Uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny  

za dokonane zniszczenia. 

 

e) Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.  

 

f) Zwolnienia z zajęć szkolnych może udzielić wychowawca klasy na wniosek rodzica;  

w razie nieobecności wychowawcy dyrektor lub nauczyciel danego przedmiotu.  

W przypadku prośby o dłuższe zwolnienie ( ponad 2 tygodnie) należy złożyć wcześniej 

podanie do dyrekcji szkoły. 

 

g) Potwierdzeniem zwolnienia ucznia z lekcji jest podpis nauczyciela pod prośbą rodzica  

(załącznik ZWOLNIENIA UCZNIA/UCZENNICY  Z LEKCJI). Wzór załącznika jest 

dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. 

  

h) Usprawiedliwienia nieobecności ucznia rodzic  dostarcza w terminie do  

7 dni.(wychowawca może przedłużyć ten termin). Usprawiedliwienia są wpisane przez 

rodzica do zeszytu do korespondencji. W razie potrzeby wychowawca może ustalić inną 

formę usprawiedliwiania. Po samowolnym opuszczeniu lekcji przez ucznia, 

usprawiedliwienia nie będą brane pod uwagę.  

 

i) W przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż 1 tydzień rodzic zobowiązany jest 

przekazać niezwłocznie informację o przyczynie nieobecności wychowawcy klasy. 

 

 

j) Uczeń na wniosek rodziców może być zwolniony z zajęć wychowanie fizycznego, 

techniki, muzyki, plastyki i języka obcego na podstawie orzeczenia lekarskiego 

wydanego przez placówkę zdrowia. 



a) w szczególnych przypadkach ( złe samopoczucie, po przebyciu dłuższej choroby)                 

rodzic  może złożyć pisemną prośbę o  czasowe zwolnienie ucznia z czynnego          

uczestnictwa w  zajęciach wychowania fizycznego (w takiej sytuacji uczeń nie           

ćwiczy  na zajęciach ale jest  zobowiązany do  przebywania na sali gimnastycznej           

pod opieką nauczyciela).W przypadku gdy rodzic prosi jednocześnie o  zwolnienie 

ucznia z  wyżej wymienionych zajęć do domu,  musi być jasno sprecyzować 

prośbę  i  zaznaczyć, że bierze pełną  odpowiedzialność za dziecko w tym czasie, 

b) wszelkie zwolnienia z zajęć rodzic zapisuje w załączniku ZWOLNIENIA 

UCZNIA/UCZENNICY  Z LEKCJI i zostawia w sekretariacie szkoły. 

k) W przypadku zwolnienia z powodu niedyspozycji zdrowotnych uczeń opuszcza szkołę 

pod opieką: rodzica, prawnych opiekunów lub wskazanej przez nich dorosłej osoby. 

Uzupełnia załącznik ZWOLNIENIA UCZNIA/UCZENNICY Z LEKCJI i zostawia  

w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

l) Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła od momentu rozpoczęcia pełnienia dyżurów 

nauczycielskich (10 minut przed rozpoczęciem zajęć) aż do zakończenia zajęć zgodnie  

z obowiązującym podziałem godzin dla każdego ucznia. Zapis ten nie dotyczy uczniów 

zapisanych na świetlicę. 

 

 

m) W czasie trwania zajęć uczniom nie wolno opuszczać budynku szkoły. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za ucznia, gdy samowolnie opuści budynek szkoły przed 

zakończeniem zajęć lekcyjnych. 

 

 

n) Uczeń ma obowiązek noszenia do szkoły zeszytu korespondencji.  

 

1) Zeszyt do korespondencji to 16 lub 32-kartkowy zeszyt w kratkę (decyzja wychowawcy),        

podpisany na okładce i obłożony. 

 2) Pierwsza strona ma zawierać następujące dane:  

          a)  imię i nazwisko ucznia,  

          b)  klasę do której uczęszcza uczeń,  

          c)  nazwę szkoły,  

          d) wzory podpisów rodziców lub opiekunów prawnych, 

          e)  telefony kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych.  

 3) Na drugiej stronie umieszcza się plan lekcji. 

 4) Na trzeciej  stronie kalendarz roku szkolnego (akademie, wywiadówki, dni wolne  

od zajęć),  zespół nauczycieli uczących w danej klasie  ( w klasie IV).                                     

 5) Na  kolejnych stronach  mogą się znaleźć zasady oceniania   z  zachowania - (decyzja 

wychowawcy). 

6) Każda następna strona  przeznaczona jest na  korespondencję z rodzicami.  

7) Zeszyt koniecznie ma mieć ponumerowane strony.  

8) Tak przygotowany zeszyt zostaje oddany do opieczętowania.   

9) Zeszyt bez pieczęci szkoły nie może być traktowany jako  dokument.  

 

 

o) Podczas przerw lekcyjnych uczeń: 



a) Podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika 

szkoły 

b) Porusza się bezpiecznie ( nie biega, nie popycha innych) 

c) Nie siada  na schodach i na podłodze na korytarzach szkolnych 

d) „Nie przesiaduje” w łazienkach ( nie siada na parapecie okiennym, nie spożywa 

posiłków) 

e) Przy sklepiku szkolnym zachowuje się kulturalnie ( ustawia się w kolejce, nie 

przepycha się, nie podnosi głosu) 

f) Przy sprzyjającej pogodzie może opuścić budynek szkolny, ale tylko w obrębie 

chodnika szkolnego od strony parkingu. 

g) Nie ma prawa wchodzić na parking i opuszczać terenu szkoły. 

h) Może korzystać z boiska szkolnego tylko w obecności nauczyciela. 

 

 

16.Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia (tenisówki, trampki). 

 

17.Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz o jego czystość.  

 

18. Skromny i schludny wygląd w rozumieniu tego regulaminu to:  

- strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do sytuacji – 

zakryty brzuch, dekolt, spodnie i spódnice o długości niebudzącej kontrowersji ( poniżej 

połowy uda);  zabrania się noszenia ubrań i akcesoriów z wulgarnymi napisami o treści 

dwuznacznej lub nacechowanej przemocą i emblematów propagujących i reklamujących: 

alkohole, papierosy, środki odurzające, przemoc, nietolerancję, powszechnie potępiane 

ideologie, zawierające treści niemoralne 

- biżuteria tylko u dziewcząt– pojedyncze kolczyki niewielkich rozmiarów jedynie w uszach; 

- niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, długie paznokcie,  kolorowe 

paznokcie i makijaż; 

. 

19. Podstawą wystawienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku zniszczenia lub      

zgubienia jest wpłacenie ustalonej kwoty. 

 

20.Obowiązkiem każdego ucznia jest wypełnianie przyjętych lub przydzielonych zadań - 

dyżur w klasie,  w szkole (Dyżur w klasie regulują odrębne przepisy szkolne). 

 

21.Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed      

zniszczeniem lub kradzieżą. 

  

22.Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych, 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, większych sum pieniędzy. 

 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone wartościowe rzeczy. 

 

23.Uczeń nie może korzystać z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły bez zgody 

dyrektora lub nauczyciela. Uczeń posiadający telefon komórkowy lub inne urządzenie 

elektroniczne zobowiązany jest do jego bezwzględnego wyłączenia na czas trwania lekcji  



i schowania w plecaku. Zakaz nie dotyczy wykorzystania urządzeń elektronicznych  

w sytuacjach szczególnych (np. zagrożenia zdrowia lub/i życia).  

24. Niebezpieczne dla zdrowia i  życia zabawki, gadżety oraz używane niezgodnie  

z regulaminem urządzenia elektroniczne będą rekwirowane przez nauczycieli i oddawane 

rodzicom uczniów osobiście. 

 

Sprawy opiekuńczo – wychowawcze, dbanie o zdrowie 

 

1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły  

i kolegów, ale ma również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury 

bycia i życzliwości. 

2. Uczeń ma prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji  

w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych, 

3. Uczeń ma prawo do wybrania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu. 

4. Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli jak należy się uczyć,  

jak organizować czas wolny. 

5. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej. Ma obowiązek zadbać o zdrowie  

i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, 

używanie narkotyków jest poważnym wykroczeniem. 

6. Uczeń potrzebujący może uzyskać pomoc materialną w miarę posiadanych środków. 

7. Uczniów z rodzin niepełnych wychowawca klasy, pedagog szkolny, kierownictwo 

szkoły otacza szczególną troską. 

8. Uczeń jest obowiązany do poinformowania wychowawcy o przynależności  

do organizacji poza szkołą. 

9. Uczeń nie powinien wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia 

dyrekcji. 

10. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczą działalności szkoły. 

a) Uczeń ma prawo korzystania ze  świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem  oraz  

po zakończonych zajęciach edukacyjnych, po wcześniejszym zapisaniu  na zajęcia              

świetlicowe.  Świetlica jest czynna od 7.00 do 18.00 

b) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na              

terenie szkoły przed rozpoczęciem  jego zajęć edukacyjnych  oraz po ich zakończeniu,             

jeśli  dziecko nie jest  pod opieką świetlicową. 

c) Zaleca się, aby uczniowie oczekujący na bus szkolny byli zapisani na świetlicę. 

 

 Nagrody i kary 

 

Za swe osiągnięcia uczeń otrzymuje: 

1. Pochwały słowne od nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora w obecności klasy lub 

na apelu szkolnym; 

2. Nagrody upominkowe i dyplomy za udział w konkursach szkolnych, przyznawane, 

podczas apelu po zakończeniu danego semestru;  



3. Nagrody książkowe dla uczniów, którzy do następnej klasy zostali promowani  

z wyróżnieniem; 

4. „Nagroda Dyrektora Szkoły – wręczana podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego dla najlepszego ucznia/ uczennicy Szkoły Podstawowej ; 

5. Promowanie osiągnięć uczniów na tablicy ogłoszeń oraz w materiałach 

informacyjnych szkoły np. na stronie internetowej. 

Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego uczeń otrzymuje: 

1. Upomnienie wychowawcy klasy; 

2. Upomnienie  dyrektora; 

3. Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców; 

4. Zawieszenie w prawach ucznia na czas określony w zakresie: udziału w imprezach, 

wyjściach i wycieczkach klasowych oraz szkolnych, reprezentowania szkoły  

w konkursach i zawodach. 

5. Przeniesienie do równoległej klasy na podstawie uchwały Rady pedagogicznej 

6. Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty; 

 

Wszelkie akty wandalizmu i przestępstwa zwłaszcza takie jak: kradzieże, wyłudzania, 

pobicia, zastraszania  itp. będą zgłaszane Policji. 

 

Głównym celem zastosowania kary jest wykształcenie nawyku przestrzegania przepisów 

niniejszego Regulaminu. Tak więc dolegliwość w postaci kary ma głównie charakter 

wychowawczy. Stąd też rodzaj kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Decyzję  

o stopniu i rodzaju kary podejmuje nauczyciel w uzgodnieniu z wychowawcą,  

a w szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna, 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Jego nowelizacja będzie 

dokonywana każdego roku. 

 

2. Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego 

stosunku do szkoły. 

 

3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 

 


