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REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ 

 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

W szkole: 

Uczniowie mają prawo do: 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu 

w szkole 

 szacunku i prywatności 

 przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień. 

 rozwijania zdolności i zainteresowań 

 uczestniczenia w konkursach wiedzy i umiejętności 

 rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce i zachowania 

 korzystania z dodatkowej pomocy nauczycieli w czasie konsultacji przedmiotowych 

 udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych  

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

 odpoczynku podczas przerw 

Uczniowie mają obowiązek: 

 przestrzegania prawa szkolnego: Statutu, WSO, Regulaminu szkoły 

 dbania o dobre imię szkoły 

 chronienia własnego życia i zdrowia, przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia 

innych, 

 szanowania uczuć, odmienność i prawa innych 

 stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i wszystkich 

pracowników szkoły 

 uczestniczenia w organizowanych przez szkołę uroczystościach i przyczyniania się 

do ich pomyślnego przebiegu 

 przestrzegania zasad savoir-vivre: 

o nie używają wulgaryzmów 

o nie stosują żadnej formy przemocy 

o nie przynoszą do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej 

o dbają o utrzymanie czystości sal, korytarzy i innych miejsc na terenie szkoły 

o uczniowie zobowiązani są do przeciwdziałania wandalizmowi 

 przestrzegania ustaleń dotyczący stroju szkolnego i wyglądu: 

o w dni uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym: biała 

koszula oraz marynarka, sweter, spodnie, spódnica (w kolorze granatowym lub 

czarnym). Strój ten obowiązuje również podczas oficjalnych pozaszkolnych 

uroczystości. 
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o na co dzień uczniowie noszą schludne i estetyczne ubrania (zakryty brzuch, 

ramiona, dekolt, spódnica i krótkie spodenki – zbliżone do kolan) 

o w szkole obowiązuje zakaz makijażu, farbowania włosów, ekstrawaganckich 

fryzur 

o dozwolona jest skromna biżuteria (kolczyki tylko w uszach) 

o okrycie wierzchnie i nakrycie głowy uczeń pozostawia w szatni 

 

Podczas lekcji 

Uczniowie mają prawo do: 

 znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych;  

 poznania kryteriów oceniania 

 jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści;  

 zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności 

 bieżącej wiedzy na temat swoich ocen i ich uzasadnienia,  

 poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli;  

 wglądu we własne prace klasowe i kartkówki  

 

Uczniowie mają obowiązek: 

 punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia (spóźnienie dopuszczalne do 15 

minut) 

 aktywnie brać udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad 

 uzupełnić braki wynikające z ich nieobecności 

 posiadać pomoce niezbędne do pracy (podręcznik – zgodnie z ustaleniami 

nauczyciela, zeszyt, materiały piśmienne i inne), które w chwili rozpoczęcia lekcji 

powinny znajdować się na ławce;  

 być przygotowanym do każdej pracy klasowej,  

 ewentualne swoje nieprzygotowanie zgłosić nauczycielowi zawsze przed 

rozpoczęciem zajęć lub podczas sprawdzania listy  

 starannie i sumiennie oraz zgodnie z zaleceniami nauczycieli prowadzić zeszyty 

przedmiotowe,  

 zmieniać obuwie w szkole 

 

Procedury lekcyjne: 

 po zakończeniu przerwy uczniowie czekają na nauczyciela przed klasą 

 uczniowie nie mogą wchodzić do sali bez zgody nauczyciela oraz nie mogą w niej 

przebywać podczas jego nieobecności 

 po wejściu do sali uczniowie stają przy ławkach i następuje powitanie 

 uczeń spóźniony, wchodzi do sali lekcyjnej i nie zakłócając prowadzenia lekcji 

zajmuje miejsce w ławce (wyjaśnienia składa nauczycielowi po zakończeniu lekcji) 

 uczeń nie może podczas lekcji żuć gumy, jeść lub pić (w uzasadnionych przypadkach 

– za zgodą nauczyciela) 

 uczeń wyłącza wszystkie posiadane przez siebie urządzenia elektroniczne 
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 uczniowie wstają z miejsca w momencie, gdy do sali wchodzi osoba dorosła  

 po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek w sali 

 uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów:  pracowni chemiczno-

fizycznej, przyrodniczej, informatycznej; laboratorium językowego, biblioteki i 

czytelni oraz sali gimnastycznej (regulaminy są wywieszone w tych pracowniach) 

 

Zastępstwa: 

 uczniowie mają obowiązek zapoznania się ze zmianami w planie – na tablicy 

zastępstw lub w Librusie 

 uczniowie zobowiązani są do przygotowania się do zapowiedzianego zastępstwa 

 

 

Podczas przerw: 

 

Uczeń ma prawo 

 do wypoczynku, 

 do skorzystania ze szkolnej stołówki 

 do wychodzenia na boisko w ciepłe dni, tylko w czasie tych przerw, kiedy dyżurują 

tam nauczyciele  

 korzystania z „aktywnych przerw” w sali gimnastycznej zgodnie z ustalonymi przez 

nauczycieli wf-u zasadami 

 

Uczeń ma obowiązek: 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa, nie narażać na utratę zdrowia siebie i innych 

 przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych również podczas przerw 

lekcyjnych 

 na boisko można wychodzić w ciepłe dni, tylko w czasie tych przerw, kiedy dyżurują 

tam nauczyciele  

 

II. NAGRODY I KARY 

Uczeń może zostać nagrodzony za: 

 szczególne osiągnięcia w nauce 

 osiągnięcia w konkursach 

 wzorową postawę 

 działalność na rzecz szkoły i środowiska 

Formy nagradzania: 

 pochwała na forum klasy lub szkoły 

 pochwała pisemna skierowana do rodziców 

 dyplom lub nagroda rzeczowa 

 dyrektor może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za 

wybitne osiągnięcia uczniów 
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Uczeń może zostać ukarany za: 

 zachowania naruszającego ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej, na przykład: 

używanie wulgarnego języka, przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji,  

 przejawiania agresji słownej lub fizycznej,  

 stosowanie cyberprzemocy 

 lekceważenia obowiązków szkolnych,  

 nieposzanowania cudzej własności,  

 niszczenia mienia szkoły,  

 naruszenia zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią,  

 nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach,  

 używania lub przynoszenia do szkoły używek: papierosów, alkoholu, narkotyków 

 wprowadzanie na teren szkoły obcych osób  

 

Formy karania: 

 ustna nagana Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,  

 pisemna nagana Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,  

 zawieszenie uczestnictwa w imprezach i wycieczkach,  

 nałożenie dodatkowych obowiązków,  

 zawieszenie w możliwości reprezentowania szkoły  

 wykluczenie z udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych lub klasowych,  

 odpowiedzialność materialna za zniszczenia 

 obniżenie oceny z zachowania,  

 przeniesienie do innej klasy 

 

O stosowaniu nagród i kar decyduje nauczyciel, wychowawca klasy, pedagog, dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli uczących w danej klasie (jeżeli jest taka 

konieczność).  

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI: 

 

Nauczyciele mają prawo do: 

 wykonywania swoich zadań w zgodzie programem dydaktyczno-wychowawczym 

szkoły,  

 wykorzystywania wszelkich istniejących w szkole pomocy naukowych i technicznych 

wspomagających pracę dydaktyczną i własny rozwój;  

 decydowania w sprawie bieżącej i okresowej ocenie postępów uczniów,  

 stosowania formy „kartkówki" w dowolny sposób, bez uprzedzania o niej ucznia,  

 posiadania i poszanowania przekonań moralnych oraz określania własnej odrębności 

w społeczności szkolnej;  

 podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie Pedagogicznych Rad Szkoleniowych 

 szacunku okazywanego przez wszystkie osoby współtworzące szkolę i jej otoczenie.  
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Nauczyciele mają obowiązek: 

 przestrzegać Statutu, Regulaminu oraz zarządzeń Dyrekcji Szkoły,  

 przygotowywać i ciągle wzbogacać warsztat pracy,  

 podnosić kwalifikacje;  

 właściwie prowadzić dokumentację swej pracy i klasy,  

 systematycznie wystawiać oceny cząstkowe w internetowym dzienniku lekcyjnym,  

 współpracować z wychowawcą klasy,  

 sprawdzać przed każdymi zajęciami, czy warunki pracy nie stwarzają zagrożeń dla 

zdrowia i życia uczniów,  

 odnosić się do uczniów z szacunkiem,  

 wytwarzać atmosferę zaufania i przyjaźni;  

 przestrzegać punktualności i wypełniania zadań zaplanowanych,  

 darzyć szacunkiem pozostałych pracowników Szkoły,  

 uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej i stosować się do jej decyzji;  

 zachowywać tajemnicę zebrań, na których ocenia się pracę i postawę uczniów,  

 ściśle współpracować z rodzicami;  

 dbać o dobre imię Szkoły.  

 

 

IV. RODZICE: 

 

1. Rodzic mają prawo spotkać się z nauczycielem na terenie szkoły w terminie innym niż 

dzień otwarty lub dzień zebrań, po uprzednim uzgodnieniu daty i miejsca spotkania z 

nauczycielem. W takiej sytuacji rodzic wchodząc na teren szkoły zgłasza się do 

portiera w celu otrzymania plakietki „gość” i czeka na spotkanie w umówionym 

miejscu.. 

2. Rodzic, prawny opiekun lub osoba wskazana w pisemnej deklaracji przez rodziców 

lub opiekunów mogą odbierać ucznia ze szkoły.  

3. Rodzice zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w terminach 

określonych w statucie szkoły. 

4. Rodzice mają prawo do zapoznania się z pracami pisemnymi swoich dzieci po 

wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia, o nieudostępnianiu pracy osobom 

trzecim.  

5. Rodzice są zobowiązani  przekazać wychowawcy na początku roku szkolnego ważne 

informacje o stanie zdrowia dziecka, a w przypadku nabycia choroby w czasie roku 

szkolnego niezwłocznie po fakcie stwierdzenia choroby;  

6. Rodzice powinni poinformować wychowawcę (nauczyciela przedmiotu głównego) o 

sytuacjach przeciwwskazań lekarskich w odniesieniu do wymagań edukacyjnych 

bezpośrednio po stwierdzeniu tych przeciwwskazań;  

7. Rodzic zobowiązany jest przybyć po chorego ucznia.  

8. Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka ze świetlicy nie później niż z końcem 

godziny zajęć świetlicowych. 

 

 

 


