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Załącznik do statutu 

 

 

 

 

I. PRAWA UCZNIA 

§ 1.   

Uczeń ma prawo do korzystania z wszystkich dostępnych środków lekcyjnych i pozalekcyjnych w celu 

zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności zgodnie z zasadami ustalonymi w szkole. 

§ 2.   

W przypadku trudności w nauce Uczeń może otrzymać pomoc od  nauczyciela podczas konsultacji  

przedmiotowych. 

§ 3.   

Uczeń ma prawo do zgłaszania nauczycielom, wychowawcy i dyrekcji zarówno swoich potrzeb i pro-

blemów, jak również propozycji dotyczących pracy szkoły. 

§ 4.   

Uczeń ma prawo do dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych oraz poszanowania swojego do-

brego imienia. 

§ 5.   

Uczeń ma prawo do otrzymywania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących organizacji jego 

pracy, jak również pracy szkoły. 

§ 5.1. 

Uczeń jest informowany przez swojego wychowawcę o tygodniowym planie zajęć i jego zmianach 

oraz o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły. 

§ 5.2. 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymanych ocenach cząstkowych. 
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§ 5.3. 

Uczeń i jego rodzice są powiadamiani na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej 

o zagrożeniach oceną niedostateczną. 

§ 5.4. 

Uczeń i jego rodzice są informowani na tydzień przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej o propono-

wanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. 

§ 5.5. 

Uczeń zostaje poinformowany przez nauczyciela o terminie pracy klasowej co najmniej tydzień wcze-

śniej. 

§ 5.6. 

Na tydzień przed wystawieniem ocen końcowo rocznych nie przeprowadza się żadnych sprawdzia-

nów pisemnych. 

§ 6.   

 Dni po następujących przerwach w zajęciach dydaktycznych: święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 

Wszystkich Świętych, ferie zimowe – są dniami bez ocen niedostatecznych. 

§ 7.   

 Uczeń na okres ferii i przerw świątecznych jest zwolniony z pisemnych prac domowych, chyba, 

że dobrowolnie uzgodnił je z nauczycielem. 

§ 8.   

Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji, w formie uzgodnionej z nauczycielem 

na początku roku szkolnego. 

§ 9.   

Uczeń, który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej może otrzymać pomoc materialną lub 

naukową na pisemną prośbę swoich Rodziców lub Opiekunów oraz po dostarczeniu odpowiednich 

dokumentów. 

§ 9.1. 

Stosowną prośbę rozpatruje Dyrektor Szkoły. 

§ 9.2. 

Do prośby może być dołączona opinia wychowawcy ucznia. 
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§ 10.   

Uczeń uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez społeczność szkoły. Podczas uroczystości 

obowiązuje strój galowy. 

§ 11.   

Uczeń korzysta z ferii i przerw świątecznych. 

§ 12.   

Uczniowie są reprezentowani przez Samorząd Uczniowski. 

§ 12.1. 

Samorząd jest wybierany przez wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej.  

§ 12.2. 

 Samorząd funkcjonuje według własnego Regulaminu. 

II. OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 1.   

Uczeń doskonali swoją osobowość zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości i tradycją Kościoła 

Katolickiego. 

§ 1.1. 

Uczeń stosuje ewangeliczne kryteria odróżniania dobra od zła. 

§ 2.   

Uczeń szanuje dobre imię ojczyzny i narodu polskiego. 

§ 3.   

Uczeń dba o dobre imię szkoły, szanuje jej tradycję. 

§ 4.   

Uczeń zachowuje zasady kultury osobistej w swojej mowie, wyglądzie zewnętrznym i zachowaniu. 
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§ 5.   

Uczeń jest koleżeński i bezinteresownie pomaga kolegom i koleżankom, którzy mają trudności w nau-

ce.  

§ 6.   

Uczeń szanuje godność drugiego człowieka, nie stosuje przemocy, jest wrażliwy na dobro i prawdo-

mówny w swoich relacjach z innymi. 

§ 7.   

 Uczeń dba o wyposażenie szkoły i nie niszczy go. 

§ 7.1. 

W wypadku udowodnionej szkody, Rodzice lub Opiekunowie ucznia będą o tym poinformowani 

i zobowiązani do wniesienia stosownej opłaty za poniesioną szkodę. 

§ 8.   

Uczeń zmienia obuwie na sportowe w okresie jesienno-zimowym, po ogłoszeniu przez dyrektora. 

§ 9.   

W czasie zajęć szkolnych i przerw uczniowi nie wolno oddalać się od budynku szkoły chyba, że otrzy-

mał stosowne pozwolenie od swojego wychowawcy. 

§ 10.   

Na terenie szkoły uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. 

§ 10.1. 

W przypadku, gdy uczeń będzie korzystał lub posiadał sprzęt elektroniczny w szkole, zostanie mu on 

odebrany przez nauczyciela i zatrzymany do czasu zakończenia zajęć.  

§ 11.   

Uczeń na terenie szkoły i poza nią nie używa, nie posiada alkoholu, nikotyny oraz narkotyków, innych 

środków odurzających.  

§ 12.   

Uczeń nie posiada ani nie używa przedmiotów zagrażających własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu 

oraz bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób przebywających w szkole i jej najbliższym otoczeniu. 
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§ 13.   

Uczeń regularnie uczęszcza do szkoły i uczy się systematycznie. 

§ 13.1. 

Usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień ucznia dokonuje wychowawca na podstawie otrzymanych 

od rodziców lub prawnych opiekunów  wyjaśnień. 

§ 13.2. 

W wypadku więcej niż czternastu dni nieobecności na zajęciach w ciągu trymestru, na wniosek wy-

chowawcy, sytuacja ucznia będzie rozpatrywana przez Radę Pedagogiczną. 

§ 13.3. 

Rodzic może zwolnić swoje dziecko z zajęć lekcyjnych osobiście lub wysyłając e-mail na adres szkoły 

lub w formie pisemnej przekazanej do sekretariatu za pośrednictwem ucznia. 

 

III. NAGRODY 

§ 1.   

Uczeń jest nagradzany: 

1) za wzorową postawę, 

2) za wybitne osiągnięcia w nauce. 

§ 2.   

Przewidziane są następujące formy wyróżnienia: 

1) pochwała indywidualna wobec klasy, 

2) pochwała indywidualna wobec szkoły, 

3) nagroda książkowa lub rzeczowa, 

4) list pochwalny do rodziców, 

5) nagroda w formie: 

a) ufundowania wycieczki, 

b) dofinansowania wycieczki. 
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IV. KARY 

§ 1.   

Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu i niewłaściwą postawę uczeń jest karany w następujący 

sposób: 

1) ostrzeżenie ustne przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły, 

2) upomnienie pisemne przez Dyrektora Szkoły, 

3) nagana pisemna Dyrektora Szkoły z wpisaniem do akt, 

4) skreślenie z listy uczniów, 

5) w szczególnych przypadkach (zachowanie kolidujące z dobrym wizerunkiem ucznia w sposób 

bardzo drastyczny i będące umyślnym działaniem) Dyrektor ma prawo zastosować punkt 4. 

z pominięciem punktów 1, 2, 3. 

V. ODWOŁANIA I SKARGI 

§ 1.   

W przypadku naruszenia Regulaminu przez pracowników szkoły lub inną osobę Uczeń, jego Rodzice, 

lub Opiekunowie mają prawo złożyć pisemną skargę do Samorządu Uczniowskiego, Wychowawcy 

lub Dyrekcji. 

§ 2.   

Jeżeli uczeń nie zgadza się z wyznaczoną karą, może odwołać się w terminie 14 dni do Dyrekcji Szkoły, 

składając odpowiednie pismo. 

 

 

 
Regulamin Ucznia po wprowadzonych zmianach został zatwierdzony na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 23 października 2018 r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 

 
 


