REGULAMIN UCZNIA
Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Łętowicach
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WSTĘP
Regulamin Ucznia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach,
zwany później Regulaminem, zawiera prawa i obowiązki ucznia, którego zobowiązuje
do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Regulamin określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których
powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie postanowień Regulaminu, zaś szkoły zapewnienie niezbędnych warunków
umożliwiających ich pełną realizację.

I
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 1. Uczeń ma prawo:
1. Uczestniczyć we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej.
2. Do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej oraz do ochrony i poszanowania jego
godności.
3. Być życzliwie traktowanym w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
4. Swobodnie wyrażać myśli i przekonania, w szczególności dotyczące życia szkoły, a także światopoglądowe i religijne, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
5. Znać wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki uzyskania oceny wyższej niż
przewidywana.
6. Ustalać treści, formę i tematykę lekcji wychowawczych, w oparciu o program obejmujący wychowanie prorodzinne, w porozumieniu z wychowawcą.
7. Korzystać z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zdrowotnego.
8. Do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz do ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce.
9. Znać swoje oceny bezpośrednio po ich wystawieniu i wpisaniu do dziennika, a przewidywane
oceny okresowe i końcoworoczne co najmniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.
10. Zwrócić się do nauczyciela z prośbą o uzasadnienie wystawionej oceny.
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11. Być poinformowanym, na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
o przewidywanej okresowej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej.
12. Po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, wystąpić do Dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o uzyskanie wyższej niż przewidywana ocena,
pod warunkiem wypełniania wymagań zawartych w Statucie Szkoły, Szczegółowych Warunkach Oceniania Wewnątrzszkolnego oraz kryteriów ujętych w wymaganiach edukacyjnych
z poszczególnych przedmiotów. Formę i termin sprawdzania wiadomości ustala nauczyciel.
13. Po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, którą ustala wychowawca na podstawie zeszytu uwag, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy
oraz ocenianego ucznia, wystąpić do Dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o uzyskanie
wyższej niż przewidywana ocena.
14. Zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że okresowa czy końcoworoczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania, została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
15. Przedstawiać swoje problemy wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom oraz oczekiwać
od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
16. Korzystać w przypadku trudności z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
17. Korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
zawsze pod opieką nauczyciela lub upoważnionej przez Dyrektora osoby,
a) za sprzęt szkolny powierzony uczniowi odpowiada on sam,
b) winny szkody uczeń lub zespół klasowy jest materialnie odpowiedzialny za dokonane celowo zniszczenia.
18. Do inicjatywy społecznej na terenie klasy i szkoły.
19. Wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach
działających w szkole.
20. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, które w danym roku szkolnym są zorganizowane na terenie szkoły.
21. Korzystać z indywidualnego nauczania i wychowania na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
22. Uzyskać pomoc materialną, jeśli tej pomocy potrzebuje, na wniosek Rodziców lub nauczyciela,
skierowany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
23. Do wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych.
24. Być zwolnionym z części zajęć w danym dniu, wyłącznie na ustną lub pisemną prośbę rodziców.
25. Zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden lub dwa razy w okresie / zależy od nauczyciela danego
przedmiotu / bez podania przyczyny:
a) zgłoszenie to nie pociąga za sobą wystawienia oceny niedostatecznej, a jedynie odnotowanie
nieprzygotowania w dzienniku lekcyjnym,
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b) w szczególnym przypadku : usprawiedliwionej nieobecności ucznia, przez okres dłuższy niż
10 dni i wykorzystania już prawa do nieprzygotowania, uczeń może być zwolniony z pytania
i uzyskać czas na zaliczanie zaległości na zasadach uzgodnionych z nauczycielem danego
przedmiotu.
26. Być powiadomionym z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie pisemnych sprawdzianów,
obejmujących większe partie materiału, kończące dział,
a) w jednym dniu może odbyć się jeden taki sprawdzian, ale w sumie nie może ich być więcej
niż trzy tygodniowo,
b) dyktanda, kartkówki, obejmujące 3 tematy lekcyjne, nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi,
c) nie przeprowadza się kontroli zmierzającej do wystawienia uczniowi oceny pierwszego dnia
po świątecznych i wypoczynkowych przerwach w nauce.
27. Korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku, w szczególności z wycieczek szkolnych organizowanych przez wychowawców i nauczycieli. Wycieczka turystyczna może trwać co najwyżej dwa dni nauki.
28. Być zwolnionym z lekcji oraz z odpowiedzi bezpośrednio przed startem w konkursach przedmiotowych, na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem szkoły.

§ 2. Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Ucznia oraz Szczegółowych Warunkach i Sposobach Oceniania Wewnątrzszkolnego.
2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
3. Sumiennie pracować na lekcjach, systematycznie odrabiać prace domowe i starannie prowadzić
zeszyty przedmiotowe.
4. Uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych na sprawdzanie wiadomości.
5. Regularnie uczęszczać na lekcje.
a) w pierwszym dniu nieobecności rodzic powiadamia telefonicznie szkołę o nieobecności
dziecka.
b) każdą nieobecność usprawiedliwia wychowawca, na podstawie ustnego lub pisemnego
usprawiedliwienia przez rodziców, przedstawionego do tygodnia po nieobecności.
6. Uzupełniać zaległości z okresów dłuższych nieobecności w szkole, dotyczy to również pojedynczych nieobecności na sprawdzianach.
7. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych na okres, uczeń ma obowiązek w wyznaczonym terminie wykazać się wiadomościami i umiejętnościami na ocenę pozytywną.
8. Przestrzegać zasad współżycia i właściwego reagowania na przejawy agresji w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9. Stwarzać i pogłębiać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości.
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10. Okazywać szacunek każdemu człowiekowi, w szczególności nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom.
11. Godnie reprezentować szkołę, troszczyć się o kulturę słowa.
12. Dbać o zdrowie, rozwój i bezpieczeństwo własne i kolegów oraz być odpowiedzialnym za życie
własne i innych.
13. Dbać o wspólne dobro, porządek, ład i estetykę pomieszczeń. W przypadku celowego zniszczenia, uczeń zobowiązany jest do naprawy szkody lub poniesienia kosztów jej usunięcia.
14. Przeciwdziałać wszelkim przejawom niszczenia majątku szkoły.
15. Zgłaszać pracownikom szkoły zauważone usterki lub zagrożenia występujące na terenie szkoły.
16. Natychmiast po dzwonku na lekcję, stanąć przed wyznaczoną klasą i w ciszy i spokoju oczekiwać na nauczyciela.
17. W czasie zajęć w pracowni komputerowej i sali gimnastycznej przestrzegać obowiązujących
tam przepisów porządkowych i BHP.
18. Zachować właściwą postawę podczas apeli i uroczystości szkolnych.
19. Przychodzić do szkoły co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem lekcji,
a) obuwie i odzież wierzchnią zostawić w szatni,
b) w budynku szkolnym chodzić w obuwiu zamiennym.
20. Nosić odpowiedni strój:
a) na co dzień – ubierać się czysto, schludnie, w stonowanych kolorach, stosownie do miejsca,
w którym przebywa;
b) w czasie uroczystości szkolnych – nosić strój galowy: dziewczęta – biała bluzka z kołnierzykiem, z tarczą umieszczoną po lewej stronie, poniżej kołnierzyka i czarna lub granatowa
spódnica do kolan, ale nie krótsza niż do połowy uda; chłopcy - biała koszula z kołnierzykiem, z tarczą umieszczoną po lewej stronie, poniżej kołnierzyka i czarne lub granatowe
spodnie.
21. Podczas przerw przebywać na terenie obiektu szkolnego.
22. Przestrzegać zakazu farbowania włosów, stosowania makijażu, malowania paznokci, a także
wnoszenia na teren szkoły oraz używania alkoholu, narkotyków i papierosów.
23. Przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych, tabletów, nośników
gier. Złamanie tego zakazu spowoduje odebranie urządzenia, które może być zwrócone wyłącznie rodzicom lub opiekunom dziecka.

6

II
NAGRODY I KARY
§ 1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, grupa uczniów lub zespół klasowy.
§ 2. Nagroda przyznawana jest za:
1.
2.
3.
4.

wyróżniające wyniki w nauce,
bardzo dobre i wzorowe zachowanie,
aktywność społeczną,
wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

§ 3. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
1. pochwała wychowawcy udzielona ustnie wobec klasy w ciągu roku szkolnego,
2. pochwała ustna Dyrektora szkoły na forum szkoły w ciągu roku szkolnego,
3. list pochwalny Dyrektora szkoły do rodziców lub opiekunów na zakończenie roku szkolnego,
4. nagroda rzeczowa przyznana przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców na zakończenie
roku szkolnego.
§ 4. Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela
lub samorządu szkolnego, po odpowiednim uzasadnieniu.
§ 5. Kara może być wymierzona za:
1. szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego,
2. szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
3. nieprzestrzeganie Regulaminu Ucznia
§ 6. Kara wymierzona jest w następującej formie:
1.
2.
3.
4.
5.

upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę klasy na forum klasy,
upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców udzielone przez wychowawcę klasy,
nagana ustna udzielona przez Dyrektora na forum szkoły,
nagana pisemna z powiadomieniem rodziców udzielona przez Dyrektora,
zawieszenie przez Dyrektora szkoły praw do udziału w organizowanych wycieczkach
szkolnych oraz imprezach kulturalnych na terenie szkoły.

§ 7. Rada Pedagogiczna, w razie nagminnych wykroczeń, może podjąć uchwałę upoważniającą
Dyrektora szkoły do wystąpienia do Kuratorium Oświaty o przeniesienie do innej szkoły
ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
§ 8. Rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej nagany do Dyrektora w terminie 3 dni.
§ 9. Kara może być zawieszona przez Dyrektora szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów ucznia o przyznaniu mu nagrody
lub zastosowanej karze.
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III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują całą społeczność uczniowską.
§ 2. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§ 3. Zmian w Regulaminie Ucznia dokonuje Rada Pedagogiczna na wniosek jednego z trzech
zespołów biorących udział w jego tworzeniu : uczniów, nauczycieli i rodziców. Po wprowadzeniu zmian zespoły zatwierdzają Regulamin.
§ 4. Regulamin zatwierdza się na Radzie Pedagogicznej, a następnie zapoznaje się z nim uczniów
i rodziców.

……………………………..
Opiekun S U

Łętowice 1 września 2017r.

………………………………….
Przewodniczący S U

