
REGULAMIN SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 1  IM.PŁK. K.IRANKA OSMECKIEGO W ZESPOLE
SZKÓŁ W PSTRĄGOWEJ

I  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
( USZCZEGÓŁOWIENIE STATUTU)

1.Uczeń ma prawo do:

1) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce, 
2) znać  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  terminy  prac  kontrolnych,  co  nie  dotyczy

krótkich sprawdzianów obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji
3) pisać tylko jedną pracę kontrolną trwającą całą jednostkę lekcyjną , najwyżej trzy w

tygodniu
4) występowania osobiście lub za pośrednictwem rodziców z prośbą do dyrektora o 

egzamin klasyfkacyjny, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych lub 
nieusprawiedliwionych nie został sklasyfkowany z jednych lub kilku zajęć 
edukacyjnych

5) odwołania  się  za  pomocą  Samorządu  Uczniowskiego  od  wymierzonej  mu kary,  a
także zwrócenia się do Samorządu o poręczenie

6) rozwijania zdolności i zainteresowań,
7) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach , zawodach
8) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafenia na trudności,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

biblioteki, organizowanych zajęć pozalekcyjnych
10) udziału  w  zagospodarowaniu  powierzonej  sali  lekcyjnej  wg  własnego  projektu

uzgodnionego z wychowawcą,
11) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę,
12) korzystania z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie

szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami
13) korzystania z dożywiania
14) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły
15) wpływania na życie szkoły na zasadach określonych regulaminem SU.

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły 
2) systematycznego  uczęszczania  na  zajęcia  edukacyjne,  zgodnie  z  tygodniowym

rozkładem zajęć 
3) przygotowywania  się  do każdych zajęć ,  wykorzystywania  w pełni  czasu lekcji   na

zdobywanie wiedzy i umiejętności
4) wykonywania poleceń nauczycieli 
5) podporządkować się zarządzeniom dyrektora szkoły , ustaleniom Rady Pedagogicznej

oraz Samorządu Uczniowskiego 
6) przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  regulaminów  pracowni

szkolnych, biblioteki szkolnej
7) chronienia własnego życia i zdrowia,
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8) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
9) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
10) niezwłocznego zgłaszania  nauczycielowi  wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy

dydaktycznych,
11) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
12) dbania o kulturę języka,
13) uzupełniania braków wynikających z absencji.

II  SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Uczniowie mają prawo do:

1) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu i opiekuna
samorządu,

2) uchwalenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
3) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od   wychowawcy i opiekuna samorządu,
4) traktowania wyborów do władz SU z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby

godne zaufania i odpowiedzialne,
5) respektowania uchwał SU, lub odwoływania go, jeżeli nie spełniałby swoich zadań.

III  STRÓJ i  WYGLĄD UCZNIA

1) Na terenie szkoły obowiązuje obuwie lekkie, na jasnej podeszwie.
2) Wygląd ucznia ma być schludny i estetyczny.
3) Strój nie może być wyzywający.
4) Niedopuszczalne  jest  noszenie  garderoby  lub  innych  przedmiotów  mogących

świadczyć o przynależności do nieformalnych grup młodzieżowych.
5) Podczas  ważnych  uroczystości  szkolnych  oraz  egzaminów/sprawdzianów

zewnętrznych obowiązuje strój odświętny
6) W szkole obowiązuje całkowity zakaz farbowania włosów.

7) Na co dzień obowiązuje zakaz stosowania wyzywającego makijażu.

8) Na  zajęciach  sportowych  ucznia  obowiązuje  całkowity  zakaz  ćwiczeń  w  biżuterii,
okularach, zegarkach itp.

IV  SZCZEGÓŁOWE NORMY ZACHOWANIA

Uczeń:
1)  Stosuje zwroty grzecznościowe.
2) Okazuje  należny szacunek nauczycielom i  pracownikom szkoły oraz  innym osobom

dorosłym
3) Nie narusza swym zachowaniem godności innych osób
4) W szkole nie nosi nakryć głowy.
5) Nie używa wulgaryzmów.
6) Nie stosuje wobec innych przemocy, przeciwstawia się brutalności 
7) Nie biega po korytarzach.
8) Nie  pali  tytoniu  i  nie  spożywa alkoholu,  dopalaczy  oraz  innego  rodzaju  substancji

psychoaktywnych
9) Nie hałasuje (nie krzyczy, nie piszczy, nie gwiżdże itp.).
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10) Nie  przynosi  niebezpiecznych  i  drogocennych  przedmiotów  (za  które  szkoła,  w
przypadku ich zaginięcia nie ponosi odpowiedzialności)

11)Uczniowie  nie  mogą  korzystać  z  telefonów  komórkowych  na  terenie  szkoły  w
godzinach zajęć lekcyjnych, dodatkowych i opiekuńczych. 

12)Uczniowie  uprawnieni  do odwozu-  oczekujący na odwóz przebywają w szkole  pod
opieką nauczyciela dyżurującego. W pojedynczych uzasadnionych  sytuacjach mogą
opuścić  teren  szkoły  tylko  na  podstawie  podpisanego  pisemnego  oświadczenia
rodziców- wówczas szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia.

V  ZACHOWANIE PODCZAS LEKCJI

1) Przed  rozpoczęciem  zajęć  uczniowie  stoją  przed  salą  lekcyjną,  po  otwarciu  przez
nauczyciela wchodzą spokojnie, stają przy ławkach i następuje powitanie.

2) Uczeń,  który wchodzi  do klasy po rozpoczęciu  zajęć  usprawiedliwia nauczycielowi
swoje spóźnienie.

3) W czasie lekcji uczeń nie je i nie żuje gumy.
4) W  czasie  lekcji  uczniowie  nie  korzystają  z  toalety;  nauczyciel  w  szczególnie

uzasadnionych  przypadkach  może  zezwolić  na  opuszczenie  sali  w celu  wyjścia  do
toalety  

5) W nagłym przypadku nauczyciel może opuścić salę lekcyjną; w tym czasie opiekę nad
uczniami sprawuje inny pracownik szkoły.

6) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
7) Klasa ma obowiązek pozostawić po sobie porządek w sali- odpowiedzialni za to są

wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
8) Rodzice kontaktują się z nauczycielami w sprawie dziecka w wyznaczonym terminie,

np. w godzinach konsultacji; nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji ani zabierać
nauczycielowi czasu niezbędnego do przygotowania lekcji w czasie przerwy.

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  ZACHOWANIA  W  POSZCZEGÓLNYCH  PRACOWNIACH
PRZEDMIOTOWYCH OKREŚLAJĄ ODRĘBNE REGULAMINY.

VI  NIEOBECNOŚCI

1) Rodzice  usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci :
a) w specjalnych zeszytach z datą nieobecności i własnoręcznym podpisem lub
b) w dzienniku elektronicznym lub
c) osobiście. 

2) Pojedyncze  nieobecności  na  lekcjach  środkowych  nie  mogą  być  przez  rodziców
usprawiedliwiane, chyba że uczeń na ten czas został  osobiście odebrany ze szkoły
przez rodzica lub przedstawił  pisemną w zeszycie lub w dzienniku elektronicznym
prośbę rodzica o zwolnienie z tych konkretnych lekcji.

3) Wychowawca   ma  obowiązek  niezwłocznie  poinformować  rodziców  o  każdym
przypadku wagarów ucznia.

4) Uczniowie,  którzy  nie  uczęszczają  na  lekcje  religii,  przebywają  w  tym  czasie  w
bibliotece szkolnej.
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VII  OCENY

1) Wychowawca ma obowiązek zapoznać  uczniów i  rodziców ze szkolnym systemem
oceniania zachowania.

2) Nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ustalania ocen ze swoich
przedmiotów.

3) Wszystkie pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu ucznia są odnotowywane na
bieżąco w elektronicznym dzienniku.

VIII  NIEPRZYGOTOWANIA

1) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny zgodnie
z PSO. Zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji. 

2) Zgłoszenie  nieprzygotowania  zwalnia  z  odpowiedzi  i  kartkówki,  chyba  że  uczeń
decyduje się ją napisać.

IX  SPRAWDZIANY

1) Nauczyciel nie jest zobowiązany do  zapowiadania kartkówki – sprawdzianu 10, 15-
minutowego z trzech ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń co do ilości tych krótkich
sprawdzianów  w  danym  dniu;  oceny  z  nich  są  traktowane  na  równi  z  oceną
odpowiedzi ustnej.

2) Nauczyciel  zapowiada klasówkę/pracę pisemną/sprawdzian co najmniej  na tydzień
przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując tę informację
do dziennika.

3) W  ciągu  jednego  dnia  uczeń  może  mieć  tylko  jeden  całogodzinny  sprawdzian
wiadomości, w ciągu tygodnia nie może ich być więcej niż trzy.

4) Nauczyciel ma obowiązek poprawić sprawdziany pisemne w ciągu dwóch tygodni.

Zaktualizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2018r.
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