
1 

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI 
 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUCHOŁAZACH 

 
1. ZADANIA UCZNIA 

 
Zadaniem ucznia jest przygotowanie się do świadomego i twórczego udziału w życiu kraju 

 i społeczeostwa. 
 
Drogą do osiągnięcia wspomnianego celu jest: 

1.1. Opanowanie zasobu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania. 
1.2.  Wyrobienie i doskonalenie właściwości charakteru, nawyków, przyzwyczajeo 

oraz sposobów postępowania cechujących rzetelnego człowieka, umiejącego dobrze 
pracowad, zgodnie współżyd z innymi i aktywnie uczestniczyd w życiu społecznym. 

1.3.  Wszechstronne rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo, sprzyjających 
wykorzystaniu i pomnażaniu ogólnego dorobku w zakresie techniki i kultury. 

1.4.  Dwiczenia i hartowanie ciała oraz nabywanie nawyków higienicznych, 
zapewniających dobry stan zdrowia, odpornośd i sprawnośd fizyczną. 

 

2. UPRAWNIENIA UCZNIA 
 

Uczeo ma prawo do: 
2.1.  Nauki przedmiotów ogólnokształcących. 
2.2.  Korzystania z istniejących na terenie szkoły biblioteki, czytelni i świetlicy 

szkolnej. 
2.3.  Udziału w organizowaniu życia zbiorowego w ramach Samorządu 

Uczniowskiego. 
2.4.  Uczestniczenia w zajęciach kół zainteresowao, SKS i innych zajęciach 

pozalekcyjnych. 
2.5.  Uczestniczenia w konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą. 
2.6.  Korzystanie z wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę. 
2.7.  Równomiernie rozłożonych prac klasowych i domowych: 

a) uczniowie powinni byd powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym 
o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, 

b) w ciągu dnia może odbyd się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie 
więcej niż trzy sprawdziany. 

c) termin zapoznania się ucznia z wynikami sprawdzianu nie powinien przekroczyd 
14 dni. 

2.8.  Do korzystania z egzaminów: poprawkowego, sprawdzającego, 
klasyfikacyjnego, 

2.9.  Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i 
umiejętności.  

   Oceny z poszczególnych przedmiotów uczeo otrzymuje wyłącznie za wiadomości  
 i umiejętności zgodnie z „Wewnątrzszkolnym systemem oceniania osiągnięd  

szkolnych ucznia. Zachowanie w szkole i poza szkołą ocenia się na podstawie „Kryteriów 
na poszczególne oceny z zachowania”. 
2.10. Uczestniczenia w dyskusji nad oceną ze sprawowania - swoją i klasy. 
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2.11. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie  
          z opanowaniem materiału. Ma też prawo do pomocy koleżeoskiej. 

2.12. Do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, niedziel, świąt i ferii. Na 
okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się pisemnych prac domowych. 

2.13. Do usprawiedliwienia nie przygotowania się do zajęd szkolnych zgodnie 
z przedmiotowymi systemami oceniania. 

 
 

3. WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM 
 
A. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Godne i kulturalne zachowanie się w 

szkole i poza nią. 
 

Uczeo ma obowiązek: 
3.1.  Stosowad się do  zarządzeo dyrekcji, wychowawców i nauczycieli. 
3.2.  Punktualnie i regularnie uczęszczad na lekcje i inne zajęcia szkolne. 

a) Każda opuszczona lekcja powinna byd usprawiedliwiona pisemnie przez rodziców 
(opiekunów prawnych) w ciągu jednego tygodnia i potwierdzona przez 
wychowawcę (zgodnie z wzorem podpisów rodziców). Usprawiedliwienie może 
byd podpisane przez jednego z rodziców/opiekunów/ oraz dokumentem 
usprawiedliwiającym nieobecnośd jest też zaświadczenie lekarskie. 

b) Wejście ucznia do klasy na zajęcia edukacyjne po nauczycielu jest równoważne ze 
spóźnieniem. 

c) Spóźnienie nieusprawiedliwione ucznia powyżej 10 minut jest traktowane jako 
nieobecnośd (odnotowuje się w zeszycie uwag). 

d) W przypadku gdy spóźnienie jest dłuższe niż pół godziny uczeo powinien udad się 
do świetlicy szkolnej lub biblioteki a na przerwie dołączyd do swojej  klasy 

e) Pojedyncze godziny bez wcześniejszego zwolnienia pisemnego rodziców 
(opiekunów prawnych) uznaje się za nieobecnośd nieusprawiedliwioną. 

f) Rodzice lub opiekunowie powiadamiają wychowawcę o dłuższej nieobecności 
dziecka z powodu choroby lub innych przyczyn losowych. 

g) Długotrwałe zwolnienie ucznia z lekcji wychowania fizycznego możliwe jest tylko 
po dostarczeniu właściwego zaświadczenia lekarskiego. 

3.3.  Przebywania w czasie zajęd lekcyjnych w klasach, gabinetach, salach. 
3.4.  Przychodzenia do szkoły na przerwę poprzedzającą zajęcia (zakaz 

przebywania uczniów na terenie szkoły w godzinach gdy nie mają swoich zajęd). 
3.5.  Uczniowie dojeżdżający i zapisani przez rodziców w świetlicy,  przebywają 

obowiązkowo  w świetlicy szkolnej w czasie wolnym od zajęd. 
3.6.  Pilnie i systematycznie uczyd się korzystając ze wskazówek nauczycieli  

i wychowawców. 
a) uczeo zobowiązany jest systematycznie przygotowywad się do zajęd, odrabiad 

prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu, 
b) w czasie zajęd lekcyjnych uczeo powinien zachowad należytą uwagę, nie 

rozmawiad z innymi uczniami, zabierad głos gdy zostanie do tego upoważniony 
przez nauczyciela. 
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3.7.  W pełni wykorzystad czas przeznaczony na naukę, zachowywad się podczas 
lekcji i innych zajęd szkolnych w sposób sprzyjający utrzymaniu atmosfery rzetelnej 
pracy. 

3.8.  Utrzymywad w porządku pomieszczenia klasowe, gabinety lekcyjne, sprzęt i 
pomoce szkolne, swoje książki, zeszyty i przybory. 

3.9.  Uczeo zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu. 
a) zakaz farbowania włosów, przychodzenia do szkoły w makijażu, wyzywającym 

stroju. 
3.10.  Uczeo ma obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonu 

komórkowego i innych  urządzeo elektronicznych na terenie szkoły zgodnie 
z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły (załącznik nr 1).  

3.11. W przypadku naruszenia regulaminu uczniowskiego, uczeo w obecności 
wychowawcy, rodzica (opiekuna prawnego) zobowiązany jest podpisad 
„Porozumienie” (załącznik nr 7). 

 

POSTEPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNYM SZKOŁY 
 

Okazywanie szacunku innym osobom. 
Dbałośd o piękno mowy ojczystej. 
Dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
Dbałośd o trwałośd i tradycje szkoły. 
 

Uczeo powinien: 
3.1.  Przestrzegad przyjętych form kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą, byd 

uprzejmym i okazywad życzliwośd. 
3.2.  W stosunku do innych postępowad uczciwie, byd prawdomównym i rzetelnie 

wykonywad przyjęte zobowiązania. 
3.3.  Okazywad szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom i innym 

pracownikom szkoły. 
3.4.  Okazywad osobom starszym należne ich wiekowi względy: ustąpid miejsca, udzielid 

pomocy osobom niedołężnym. 
3.5.  Byd koleżeoskim i uczynnym wobec innych uczniów, współdziaład w kształceniu 

przyjaznych stosunków współżycia w zespole swej klasy i wśród uczniów szkoły, otaczad 
opieką ludzi słabszych, bronid skrzywdzonych. 

3.6.  Brad udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, przyczyniad się do realizacji jego 
zadao, podporządkowywad się jego uchwałom. 

3.7.  Brad udział w organizowanych przez szkołę imprezach, uroczystościach, przyczyniad 
się do ich bezpiecznego i pomyślnego przebiegu. 

3.8.  Na  uroczystości szkolne przychodzid w stroju galowym. 
3.9.   Szanowad prace własną, rodziców, wychowawców, swoich koleżanek i kolegów oraz 

pracę innych ludzi. 
3.10. Racjonalnie wykorzystywad czas przeznaczony na naukę, przestrzegad wyznaczonych 

terminów. 
3.11. Uczestniczyd w pracach podejmowanych przez klasę, organizację uczniowską lub 

przez szkołę. 
3.12. Szanowad wytwory pracy-mienie własne i cudze oraz mienie społeczne-jako dobro 

wszystkich obywateli. 
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3.13. Oszczędzad podręczniki i przybory uczniowskie, dbad o sprzęt, pomoce naukowe i 
inne urządzenia szkolne 

3.14. Prawidłowo korzystad z przedmiotów i urządzeo użyteczności publicznej: środki 
komunikacji (autobusy), przystanki autobusowe zieleoce i trawniki, sprzęt w parkach i 
ogrodach. 

3.15. Chronid przyrodę. 
3.16. Dbad o higienę osobistą. 
3.17. Korzystad we właściwy sposób z toalet szkolnych, współdziaład w utrzymaniu 

porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeo i otoczenia szkoły 
3.18. Zachowywad prawidłową postawę ciała, zwłaszcza podczas zajęd szkolnych, 

przestrzegad w szkole i poza szkołą zasad higienicznego trybu życia. 
3.19. Właściwie i bezpiecznie spędzad przerwy międzylekcyjne tylko na terenie szkoły lub 

na boisku szkolnym. 
3.20. Dbad o bezpieczeostwo swoje i innych osób, przestrzegad obowiązujących przepisów 

bezpieczeostwa i higieny pracy. 
3.21. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane przeciwko 

innej osobie. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 
 
 

4. NAGRODY I KARY 

 

NAGRODY 
 
Uczniów nagradza się za: 

     Rzetelną naukę i prace społeczne. 
     Wzorową postawę. 

             Osiągnięcia w nauce, sporcie i sztuce. 
     Dzielnośd i odwagę. 

 
Formy nagradzania: 

4.1. Wyróżnienie (pochwała) ustna i pisemna wobec klasy przez wychowawcę lub 
nauczyciela (załącznik nr 2). 

4.2. Wniosek o udzielenie pochwały składa na piśmie (załącznik nr 2a) 
wychowawca klasy do dyrektora. 

4.3. Wyróżnienie (pochwała) ustna i pisemna przez dyrektora szkoły wobec 
uczniów szkoły (załącznik nr 3) 

4.4. Nagrody od Rady Pedagogicznej w formie książki, dyplomu lub listu 
gratulacyjnego dla rodziców na zakooczenie roku szkolnego. 

4.5. Stypendium naukowe (jednorazowo w szóstej klasie) 
 

KARY 

 

Uczniom udziela się kary za: 
  Nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego. 
  Niestosowanie się do zaleceo wydanych przez dyrektora szkoły, wychowawcę lub     
nauczyciela pracowników szkoły. 
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Nieetyczną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz swoich koleżanek i 
kolegów. 
Działanie mogące spowodowad utratę zdrowia i życia lub uszkodzenie ciała. 
Dewastację mienia szkolnego i prac uczniów eksponowanych w szkole. 

 

Rodzaje kar: 
4.1.   Upomnienie ustne przez nauczyciela lub wychowawcę. 
4.2.   Nagana pisemna od wychowawcy klasy (załącznik nr 4) 

a) Wniosek o udzielenie nagany składa na piśmie (załącznik nr 6) wychowawca 
klasy do dyrektora szkoły. 
4.3.  Nagana dyrektora na forum szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców 
(załącznik nr 5a i 5b). 
4.4.  Uczeo ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody. 
4.5.  Wszczęcie postępowania karnego (policja, sąd). 
4.6.  Nagana dyrektora pociąga za sobą: 

- obniżenie oceny ze sprawowania, 
- uczeo może byd przeniesiony do innej równoległej klasy. 
- uczeo może byd zawieszony w prawach do udziału w wycieczkach 

i imprezach szkolnych 
4.8.  Dyrektor szkoły może wystąpid za zgodą rodziców, z wnioskiem 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy ten: 
- umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
- wchodzi w kolizje z prawem, 
- demoralizuje innych uczniów, 
- permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły. 

 

                            W NASZEJ  SZKOLE  NIE TOLERUJE SIĘ: 
  

NIEUCZCIWOŚCI, OSZUSTWA, DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I WSZELKIEGO 
POSTĘPOWANIA, SZKODZĄCEGO OPINII SZKOŁY I DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI. 

  
 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach mają 
prawo odwołania się od wymierzonej kary i nagany u dyrektora szkoły w terminie 7 dni. 

Odwołanie składane jest na piśmie. 
 
 
 
 


