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REGULAMIN  SZKOŁY 

 
 

 

Regulamin szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej, stanowi niezbędne uzupełnienie treści Statutu 
Szkoły. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, 
okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych 
wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w 
każdej dziedzinie życia.  

Określa on zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć 
zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy także warunki dla rozwijania samorządności, 
partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie 
szkoły, przygotowując ich do dorosłego życia  w demokratycznym państwie. 

 

UCZEŃ MA PRAWO: 

 

1. Zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły. 

2. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym. 

3. Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie 
wyjaśnień i odpowiedzi. 

4. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 

5. Przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi szkoły lub innym nauczycielom swoich 
problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy i wyjaśnień. 

6. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły. Musi  jednak pamiętać,  by nie 
uwłaczały one niczyjej godności osobistej.  

7. Rozwijania zainteresowań. 

8. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych (za zgodą dyrekcji). 

9. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych, zgodnie  
ze swoimi umiejętnościami i zdolnościami. 

10. Korzystania z poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego. 

11. Wpływania na życie szkoły poprzez  działalność w Samorządzie Uczniowskim. 

12. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki.  

13. Do pomocy materialnej (w uzasadnionych przypadkach). 
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14. Zwolnienia z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek po dyskotekach lub  w 
innych uzasadnionych przypadkach.  

15. Korzystania z Internetu (grupowo – po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem). 

16. Do jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej  oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. 

17. Do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie  dłuższych 
prac pisemnych i sprawdzianów (w ciągu dnia mogą odbyć się tylko dwa takie 
sprawdziany, a w ciągu tygodnia  nie więcej niż trzy). 

18. Do dodatkowej pomocy nauczyciela lub kolegów w przypadku, gdy nie radzi sobie z 
opanowaniem materiału programowego. 

19. Otrzymania poprawionych sprawdzianów w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

20. Do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej. 

21. Korzystania z dożywiania. 

22. Korzystania z przywileju „szczęśliwego numerka” (zwolnienia z odpytywania). 

23. Odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych. 

  

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 

 

1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 

2. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę. 

3. Rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności. 

4. Systematycznego przygotowywania  się do zajęć szkolnych, (noszenia do szkoły 
zeszytu, podręcznika i zeszytu ćwiczeń)  oraz odrabiania zadań domowych. 

5. Zachowywania się zgodnego z dobrem społeczności szkolnej. 

6. Dbania o  tradycję i „dobre imię” szkoły oraz  współtworzenia jej autorytetu. 

7. Godnego, kulturalnego zachowania się  w szkole i poza nią (np. nie używania 
wulgaryzmów). 

8. Okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz kolegom. 

9. Podporządkowywania się  zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 
pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego. 

10. Przeciwstawiania się przejawom agresji i brutalności. 

11. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi. 

12. Poszanowania godności  osobistej i wolności drugiego człowieka. 

13. Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów. 

14. Unikania nałogów (uczeń nie pali, nie pije alkoholu, nie używa    narkotyków lub 
innych środków odurzających). 

15. Dbania o ład, czystość i porządek na terenie szkoły i wokół niej. 

16. Naprawienia wyrządzonej szkody. 

17. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. 

18. Przestrzegania ustalonych zasad: 

a. posiadania zmiennego obuwia (wychowanie fizyczne), 

b. zaliczenia sprawdzianu w przypadku nieobecności w dniu jego pisania (w 
terminie ustalonym przez nauczyciela), 

c. zachowania ciszy i spokoju podczas lekcji i w bibliotece, 

d. zakazu otwierania okien, 

 



 

e. zakazu  opuszczania terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, 

f. podczas „okienek” uczniowie mają obowiązek przebywania w wyznaczonym 
miejscu przez dyrekcję miejscu, 

g. zakazu siadania na parapetach lub kaloryferach, 

h. usprawiedliwienia nieobecności do dwóch tygodnia od powrotu do szkoły 
(zwolnienie pisemne, wystawione przez rodziców lub lekarza, zawierające 
termin  i przyczynę nieobecności), 

19. Terminowego wnoszenia opłat za herbatę i mleko smakowe (do 10. dnia każdego 
miesiąca)  oraz, w przypadku nieobecności,  powiadomienia szkoły celem dokonania 
"odpisów" (jeżeli uczeń nie "odmówi" herbaty na czas swej nieobecności, będzie 
musiał wnieść pełną odpłatność). Uczniowi,  zalegającemu  z opłatami za herbatę, 
kuchnia może  odmówić wydania herbaty.  

 

KARY 

Kary stosuje się za: 

1. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, uczniów oraz innych 
pracowników szkoły, 

2. Używanie wulgarnego słownictwa, 

3. Niszczenie mienia szkoły, 

4. Uleganie nałogom (picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków), 

5. Kradzieże, 

6. Stosowanie przemocy wobec innych, 

7. Wejście w kolizję z prawem, 

8. Nieusprawiedliwioną absencję, 

9. Nieprzestrzeganie regulaminu szkoły. 

 

Formy karania: 

1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy i odnotowanie tego faktu w dzienniku lub 
specjalnym zeszycie, 

2. Wezwanie rodziców na rozmowę, 

3. Nagana dyrektora szkoły, 

4. Obniżenie oceny z zachowania, 

5. Zakaz udziału w imprezach szkolnych (na czas określony), 

6. Przeniesienie karne do   klasy równoległej, 

7. Przeniesienie do innej szkoły, 

8. Wystąpienie z wnioskiem do sądu o przydzielenie kuratora 

 

NAGRODY 

 

Społeczność uczniowska nagradza ucznia za: 

1. Rzetelną naukę, 

2. Wzorową postawę, 

3. Wybitne osiągnięcia, 

4. Zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska. 

 



 

Rodzaje nagród: 

1. Pochwała wychowawcy klasy na forum klasy, 

2. Pochwała dyrektora szkoły, 

3. Wysłanie listu pochwalnego do rodziców, 

4. Dokonanie wpisu na świadectwie w rubryce „szczególne osiągnięcia”, 

5. Umieszczenie nazwiska ucznia na liście nagrodzonych znajdującej się na gazetce 
Samorządu Uczniowskiego, 

6. Świadectwo z wyróżnieniem, 

7. Ocena wzorowa z zachowania, 

8. Nagroda rzeczowa, 

9. Przyznanie tytułu „Super Uczenia”, 

10. Specjalna nagroda przyznawana najlepszym uczniom przez organ prowadzący. 

 

Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary w terminie 7 dni od jej ogłoszenia. 

Odwołania może dokonać przez pisemne zgłoszenie faktu u przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego. 

O wszystkich wymierzonych  uczniowi karach informowani są jego  rodzice lub prawni 
opiekunowie. 

 


