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REGULAMIN SZKOŁY 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków uczenia się i pracy oraz bezkonfliktowego 

współżycia społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze uchwala się niniejszy 

regulamin.  

2. Regulamin obowiązuje uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

II. Społeczność szkolna 

 

Każdy członek społeczności szkolnej - bez względu na wiek i funkcje w szkole ma prawo do:  

1) poszanowania swojej godności osobistej i dobrego imienia,  

2) wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania w sposób kulturalny i nieobraźliwy dla 

innych,  

3) pracy i uczenia się tak, aby jak najpełniej rozwijał swoją osobowość, intelekt                                 

i zainteresowania,  

4) rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce oraz oceny zachowania,  

5) nikt nie może wykorzystywać swej przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej lub 

ekonomicznej do naruszania praw i godności innej osoby. 

 

III. Prawa i obowiązki ucznia 

 

Uczeń szkoły ma prawo do :  

 informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

 posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,  

 znajomości dokumentów realizujących prawo szkolne, 

 wnoszenia postulatów dotyczących funkcjonowania szkoły, współudziału                           

w organizacji procesu kształcenia i wychowania poprzez działalność samorządową, 

zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, 

 spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą na określonych warunkach za zgodą 

dyrektora szkoły (warunkiem uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki egzaminu 
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klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką 

formę spełniania obowiązku szkolnego), 

 tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,  

 przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, 

 jawności ocen na lekcji. 

 korzystania z pomocy doraźnej ze strony nauczycieli, 

 życzliwego traktowania i poszanowania w trakcie w procesu dydaktyczno-

wychowawczego,  

 nieprzygotowania do lekcji według zasad określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu, 

 odpoczynku podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Nauczyciel nie zadaje na 

ten okres prac domowych. 

 nietykalności osobistej, 

 bezpiecznych warunków pobytu w szkole,  

 korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

w myśl obowiązujących regulaminów,  

 korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów 

szkolnych,  

 do korzystania z przywileju, który daje szczęśliwy numerek odpowiadający numerowi 

ucznia w dziennikach szkolnych. Uczeń, którego numer wylosowano zwolniony jest            

z odpytywania w danym dniu, ale nie z zadania domowego. Szczęśliwy numerek nie 

zwalnia z innych form sprawdzenia wiedzy.  

 reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,  

 bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej,  

 złożenia skargi do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia jego praw (skarga musi 

być rozpatrzona w ciągu 2 tygodni),  

 odwoływania się od oceny okresowej zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów, 

 indywidualnego programu nauczania, 

 realizowania indywidualnego toku nauki zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN. 
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 Uczeń szkoły zobowiązany jest do:  

 przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w szkole, 

 systematycznego, aktywnego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,  

 zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

lekcji (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i zniszczenie tych urządzeń) 

bez polecenia nauczyciela,  

 zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w 

trakcie przerw poza miejscem do tego przeznaczonym (korytarz obok izby regionalnej), 

 zakazu filmowania, robienia zdjęć i nagrywania rozmów na lekcji i w czasie przerw,  

 zakazu głośnego odtwarzania muzyki na terenie szkoły, 

 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,  

 wystrzegania się szkodliwych nałogów:  

- palenia tytoniu na terenie szkoły i poza nią,  

- zażywania narkotyków i innych używek na terenie szkoły i poza nią,  

- spożywania alkoholu na terenie szkoły i poza nią,  

 naprawy wyrządzonych szkód materialnych,  

 przestrzegania zasad kultury współżycia,  

 dbania o honor i tradycję szkoły, 

 podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

 zachowania w sprawach spornych trybu określonego w Statucie Szkoły, o ile brak 

możliwości polubownego rozwiązania problemu, 

 okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym poprzez społecznie akceptowane normy,  

 właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów. 

 

Uczeń może przebywać na terenie obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych  (30 

minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 30 minut po zakończeniu swoich zajęć); za 
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samowolne przebywanie dziecka w obrębie obiektu szkolnego po zajęciach - szkoła nie 

bierze odpowiedzialności. 

Uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych mogą przebywać na terenie 

szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia, a w uzasadnionych 

przypadkach uczniowie mogą przebywać w szkole tylko za zgodą dyrektora, 

W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuszczać terenu 

szkoły; ewentualne zwolnienia z zajęć następują po okazaniu pisemnej prośby 

rodziców. 

  

 

IV. Strój szkolny  

Wszyscy uczniowie szkoły są zobowiązani do noszenia stroju godnego ucznia, który jest 

wyrazem poszanowania miejsca, jakim jest szkoła i wyrazem szacunku dla osób tworzących 

społeczność szkolną. 

W dni uroczyste określone w kalendarzu szkolnym uczniowie przychodzą w stroju galowym:  

 dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub spodnie, 

 chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.  

 

Uczniowie kl. I –III noszą obuwie zmienne.  

Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przebierają się w strój gimnastyczny – dres           

lub spodenki gimnastyczne, biała koszulka, skarpetki i obuwie zmienne na jasnych spodach.  

Każdy uczeń zobowiązany jest do zachowania wyglądu odpowiedniego dla miejsca, jakim jest 

szkoła: 

 zabrania się wyrazistych makijaży, 

 zabrania się noszenia ubrań z obraźliwymi lub promującymi negatywne zachowania lub 

postawy nadrukami, 

 wymaga się krótkich, estetycznych paznokci, 

 wymaga się dbania o higienę osobistą, 

 wymaga się schludnego, estetycznego wyglądu (zakaz noszenia głębokiego dekoltu, 

bluzek na ramiączkach, zbyt krótkich spodenek i spódnic).  

O odpowiednim, schludnym i estetycznym wyglądzie ucznia decyduje nauczyciel. 

 

V. Nagrody i kary 

 

Nagrody:  
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 pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,  

 pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,  

 poinformowanie rodziców,  

 bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,  

 dyplom, nagrody rzeczowe,  

 stypendia naukowe lub sportowe, 

 nagroda za wzorową frekwencję, 

 Stypendia Rady Rodziców 

 Stypendia Burmistrza w kategorii: 

- za szczególne osiągnięcia w nauce 

- za bardzo dobre wyniki w nauce 

- najlepszy absolwent. 

Kary:  

 upomnienie wychowawcy, 

 upomnienie dyrektora,  

 pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,  

 zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,  

 przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły,  

 pracę społeczną na rzecz szkoły, 

 ograniczenie praw ucznia (zasady ograniczenia określa dokument „Kryteria oceny  

zachowania”).  

VI. Zasady postępowania z uczniami łamiącymi prawo szkolne: 

 

W sytuacji niezgodnego ze Statutem Szkoły korzystania na jej terenie z telefonu komórkowego 

i sprzętu elektronicznego uczeń może spodziewać się następujących sankcji:  

 sprzęt zostanie zatrzymany w depozycie do odbioru przez rodziców,  

 upomnienie wychowawcy klasy,  

 upomnienie dyrektora szkoły (jeżeli sytuacja się powtarza),  
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 upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie zachowania do oceny nagannej (jeżeli sytuacja 

się powtarza).  

W przypadku:  

 agresywnego zachowania ze strony ucznia,  

 posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły,  

 zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie                       

w stosunku do rówieśników i nauczyciela, głośne rozmowy, spacer po sali, brak reakcji 

na polecenia nauczyciela itp.),  

 naruszenia nietykalności i godności osobistej nauczyciela, pracownika lub ucznia 

szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie 

przedmiotami, umieszczanie na stronach internetowych i w miejscach publicznych 

obraźliwych fotomontaży zdjęć itp.),  

 stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności,  

 wagarowania i ucieczek z lekcji,  

 podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających,  

 podejrzenia lub znalezienia u ucznia substancji przypominającej wyglądem narkotyk,  

 stwierdzenia palenia papierosów przez ucznia,  

uczeń poniesie konsekwencje w postaci:  

 upomnienia wychowawcy klasy,  

 upomnienia dyrektora szkoły (jeżeli sytuacja się powtarza),  

 upomnienia dyrektora szkoły i obniżenie zachowania do oceny nagannej (jeżeli sytuacja 

się powtarza),  

 ograniczenie w prawach ucznia,  

 przeniesienia do innego oddziału,  

 dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 

korzystnie wpłynąć na postawę i rozwój ucznia.  

W sytuacji powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia zostaną 

powiadomieni rodzice, Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, który może obciążyć rodziców 

karą pieniężną, a w dalszej kolejności powiadomiony zostanie Sąd Rodzinny. O każdej sytuacji, 

w której uczeń łamie regulamin szkolny, zostaną powiadomieni rodzice.  
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W przypadku rażących, negatywnych zachowań, które pozostają w kolizji z obowiązującym 

prawem, takich jak:  

 pobicia,  

 bójki,  

 kradzieże,  

 wymuszanie,  

 przynoszenie na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych (ostre narzędzia, używki 

itp.),  

 wagary,  

 naruszenie nietykalności i godności osobistej nauczycieli, uczniów i pracowników 

szkoły,  

 dewastacje mienia szkolnego,  

 inne…  

Zostanie obowiązkowo powiadomiona Policja lub Sąd Rodzinny 

 

VII. Kontakty z rodzicami 

 zebrania, 

 konsultacje indywidualne, 

 rozmowy nauczyciela z rodzicami, 

 komunikowanie się za pomocą e-dziennika, 

 komunikowanie się za pomocą poczty mailowej 

 komunikowanie się za pomocą Zeszytu do korespondencji. 

 

VIII. Usprawiedliwienia, zwolnienia i odbieranie uczniów 

 

Zasady zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych:    

 zwolnienia z pojedynczych lekcji, usprawiedliwianie nieobecności:  

- obowiązkowo wprowadzone są Zeszyty do korespondencji, do których rodzice 

wpisują prośby o zwolnienie z lekcji oraz usprawiedliwienia nieobecności z podaniem 

przyczyny w terminie do 2 tygodni po powrocie do szkoły. Zeszyt do korespondencji 

na pierwszej stronie powinien zawierać: pieczątkę szkoły, adres i telefony rodziców, 

wzory podpisów rodziców, dodatkowo każdą stronę należy ponumerować. 
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- tylko wpis do zeszytu jest respektowany przez wychowawców i nauczycieli uczących 

i jest podstawą do zwolnienia/usprawiedliwienia godzin; w przypadku braku Zeszytu 

do korespondencji lub podejrzenia nauczyciela o sfałszowanie podpisu rodzica oraz w 

przypadku niemożności telefonicznego zweryfikowania autentyczności wpisu- 

nauczyciel nie zwalnia dziecka,  

- dopuszcza się sytuacje, w której rodzic lub inna upoważniona osoba osobiście 

przychodzi po dziecko i zabiera je ze szkoły. 

 

 

Odbieranie ucznia ze szkoły w klasach 1-3 

 Ucznia ze szkoły odbiera: rodzic lub inna upoważniona osoba, 

 Uczeń może wracać sam ze szkoły po skończonych zajęciach, jeżeli ma pisemną zgodę 

rodziców na samodzielny powrót do domu i skończył 7 rok życia. 

                                  

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną  

w dniu 30.08.2019 r. 


