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ROZDZIAŁ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 
 

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o : 
 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Pecnej przy  

ul. Szkolnej 19, 62-053 Pecna. 

2. Oddziale – należy przez to rozumieć grupę uczniów pobierającą naukę w tej 
samej klasie. 

3. Oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć  przygotowanie 

przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej. 

4. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej. 

5. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej w Pecnej. 

6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Pecnej. 

7. Uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące przygotowanie 

przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej. 

8. Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

9. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece 

powierzono jeden oddział w szkole. 

10. Nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników 

pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Pecnej. 
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ROZDZIAŁ 2 

Prawa i obowiązki ucznia 
 
 

 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) Właściwie organizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu  

w szkole; 

2) Nieodpłatnego korzystania z podręczników i ćwiczeń (oprócz podręcznika do 

religii) w oddziałach korzystających z dotacji MEN, według zasad zawartych  

w Regulaminie wypożyczania podręczników, dostępnym w bibliotece szkolnej; 

3) Poszanowania swojej godności i dobrego imienia; 

4) Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 

5) Uczestniczenia w konkursach wiedzy i umiejętności oraz zawodach sportowych; 

6) Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania oraz postępów w nauce; 

7) Korzystania z pomocy nauczyciela; 

8) Uczestnictwa w zajęciach dodatkowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

i zdolnościami; 

9) Uczestnictwa w wolontariacie oraz przedsięwzięciach charytatywnych; 

10) Czasu wolnego podczas przerw; 

11) Współczestniczenia w organizacji imprez, uroczystości szkolnych, wydarzeń 

kulturalnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią, przedstawienia 

dyrektorowi swoich propozycji wydarzeń w szkole, w ramach działalności 

Samorządu Uczniowskiego;  

12) Używania telefonów komórkowych na zasadach określonych w Statucie Szkoły  
i Regulaminie Szkoły. 
 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) Uczęszczać na wszystkie zajęcia objęte programem nauczania i nie opuszczać ich bez 

uzasadnionej przyczyny; 

2) Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, z uwagą śledzić tok lekcji, nie przeszkadzać 

nauczycielowi i kolegom swoim zachowaniem; 

3) Przestrzegać zasad obowiązujących w szkole; 

4) Chronić własne życie i zdrowie, a także życie i zdrowie innych; 

5) Informować nauczyciela dyżurującego lub inną osobę dorosłą o sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu jego i pozostałych dzieci; 

6) Kulturalnie odnosić się do wszystkich osób dorosłych, do koleżanek i kolegów oraz 

stosować formy grzecznościowe na co dzień; 

7) Okazywać szacunek wobec nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w szkole 

8) Dbać i szanować swoją i cudzą własność oraz mienie szkolne. Za szkody wyrządzone przez 

ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie; 

9) Kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się oraz właściwie reagować na polecenia 
nauczyciela; 
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10) Wywiązywać się z powierzonych zadań; 

11) Posiadać przy sobie i okazywać na prośbę nauczyciela dzienniczek ucznia; 

12) Codziennie nosić estetyczny strój na terenie placówki; 

13) Godnie reprezentować szkołę poza jej terenem; 

14) Prezentować się w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych; 

15) Oddać do biblioteki szkolnej wypożyczone podręczniki i lektury zgodnie z zapisami  
w stosownych regulaminach. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Organizacja i zasady życia szkolnego 
 
 

 

1. Uczeń przychodzi do szkoły punktualnie, na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Jeżeli dziecko w godzinach rannych nie może pozostać pod opieką rodziców/opiekunów 
prawnych i przychodzi wcześniej do szkoły, zobowiązane jest przebywać w świetlicy szkolnej 
pod opieką nauczyciela – nie przebywa bez opieki na terenie placówki, w tym na boisku 
szkolnym. 

3. Dzwonek rozpoczynający lekcje zobowiązuje ucznia (uczniów) do ustawienia się przed 
właściwą salą lekcyjną. 

4. Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciel nie pozostawia uczniów bez opieki. W sytuacji, 
kiedy jest taka konieczność, zobowiązany jest zorganizować zastępstwo innego 
nauczyciela lub pracownika szkoły. 

5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wiedzy z tytułu nieobecności oraz ustalić z nauczycielem 
terminy na zaliczenie prac pisemnych lub zaległych projektów, zgodnie z zapisami PSO 
poszczególnych przedmiotów, z którymi uczniowie i rodzice są zapoznawani na początku roku 
szkolnego. 

6. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego jest zwolnieniem z ćwiczeń, z obecnością w sali – 

na pisemną prośbę rodziców, w uzasadnionych przypadkach, uczeń może być zwolniony do 

domu na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna prawnego o wzięciu 

odpowiedzialności za wcześniejszy, samodzielny powrót dziecka do domu. 

7. Wszelkie usprawiedliwienia oraz informacje rodzic/opiekun prawny przekazuje za pomocą 

dzienniczka uczniowskiego, zeszytu spostrzeżeń, notatki z podpisem i datą sporządzonej na 

kartce papieru, ewentualnie wiadomości sms lub podczas spotkań z nauczycielem – 

wychowawcą. 

8. Po skończonych zajęciach uczeń udaje się bezpośrednio do domu lub czeka na 

rodziców/opiekunów prawnych, bądź dowóz autobusem szkolnym w świetlicy – nie 

pozostaje bez opieki w budynku szkoły lub na terenie boiska. 

9. Na zajęcia dodatkowe uczniowie czekają w miejscach wyznaczonych przez osoby prowadzące 
zajęcia.  

10. Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach nieobowiązkowych (religia, wychowanie do życia  

w rodzinie, etyka) w czasie trwania zajęć przebywają w świetlicy lub bibliotece szkolnej pod 

opieką nauczyciela. 

11. Uczeń może opuścić teren szkoły (w uzasadnionych przypadkach) tylko za zgodą nauczyciela, 

lub za zgodą rodziców, w czasie przerw nie może wychodzić poza teren szkoły. 
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12. Kryteria oceniania ucznia określają Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) 

zawarty w Statucie Szkoły oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

13. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu lub boisku szkolnym, w miejscach objętych opieką 

nauczyciela. 

14. Uczniowie korzystający z terenu boiska poza godzinami zajęć dydaktycznych, nie są 

objęci opieką pracowników szkoły. 

15. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia w klasach I - III, noszenia czystego, schludnego  

i stosownego do sytuacji ubrania (bez dekoltów, wystających ramiączek, odsłaniających 

brzuch lub plecy części garderoby). Nie wolno farbować włosów, stosować makijażu, 

lakierować paznokci, nosić biżuterii zagrażającej jego bezpieczeństwu (kolczyków długich lub 

o zaostrzonych kształtach, bransoletek, broszek, łańcuchów itp.). Dopuszczalne są małe 

kolczyki w uszach. 

16. Podczas zajęć dydaktycznych uczeń nie spożywa jedzenia (chyba, że wynika to ze 

względów zdrowotnych np.: dziecko jest chore na cukrzycę lub ma inną chorobę 

metaboliczną), nie posiada na ławce przedmiotów niebędących pomocami w lekcji. 

17. Nauczyciel może wyrazić zgodę na opuszczanie przez ucznia sali lekcyjnej w celu 

załatwienia potrzeb fizjologicznych (poza przerwami), na prośbę rodzica lub zalecenie ze 

względów medycznych przez lekarza. Zapis nie dotyczy sytuacji, gdy uczeń ma widoczne 

objawy złego samopoczucia, zgłasza torsje. Wówczas nauczyciel wyraża zgodę na 

opuszczenie sali lekcyjnej i niezwłocznie zgłasza problemy zdrowotne dziecka 

rodzicom/opiekunom prawnym. 

18. Na uroczystości szkolne uczeń zobowiązany jest do przychodzenia w stroju galowym, na który 

składa się: biała bluzka lub koszula, granatowa (czarna) spódnica lub granatowe (czarne) 

spodnie. 

19. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe i systematycznie przygotowywać się do zajęć 

dydaktycznych oraz aktywnie uczestniczyć w nich. 

20. Uczeń ma prawo do dodatkowych wyjaśnień od nauczyciela, jeżeli zgłasza niezrozumienie 

materiału będącego przedmiotem lekcji. 

21. Uczeń może być w półroczu nieprzygotowany do lekcji, musi o tym poinformować 

nauczyciela przed zajęciami, zgodnie z zapisami PSO poszczególnych przedmiotów. 

22. Uczeń powinien brać czynny udział w wydarzeniach klasowych i szkolnych, dbać  

o koleżeńską atmosferę. 

23. Podczas spożywania posiłków (drugie śniadanie, obiady w szkole) obowiązuje 

kulturalne zachowanie.  

24.  Uczeń przynosi do szkoły pomoce i przybory niezbędne w procesie dydaktycznym – 

ma jednocześnie możliwość pozostawienia pomocy dydaktycznych w osobistej szafce 

skrytkowo – ubraniowej lub w sali lekcyjnej, zgodnie z zapisami stosownego 

Regulaminu korzystania z szafek. 

25. Uczniowi nie wolno przynosić do szkoły większych sum pieniędzy, które nie są 

przeznaczone na opłaty (wycieczka lub określone składki) oraz przedmiotów 

wartościowych (zabawek, gier komputerowych, biżuterii itp.). Pracownicy szkoły nie 

ponoszą za nie odpowiedzialności. 

26. Uczeń nie może używać podczas lekcji telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych. 

Wyłączony telefon/urządzenie elektroniczne uczeń może mieć przy sobie lub w plecaku.  

27. Na prośbę nauczyciela uczniowie mają obowiązek odłożyć telefony w wyznaczonym 
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miejscu. 

28. W przypadku potrzeby kontaktu z rodzicami uczeń ma prawo skorzystać z telefonu 

znajdującego się w Sekretariacie Szkoły, w obecności pracowników szkoły (wychowawca, 

nauczyciel pielęgniarka, sekretarz szkoły, pedagog, dyrektor itp.). W wyjątkowych 

sytuacjach uczeń może skorzystać z prywatnego telefonu/urządzenia elektronicznego  

w obecności pracownika szkoły, pod opieką którego się znajduje.  

Ww. zapis może być zaostrzony (np. całkowity zakaz przynoszenia do szkoły telefonu po 

konsultacji wychowawcy na zebraniu z rodzicami, wskutek wcześniejszego łamania zakazu 

właściwego korzystania z telefonu przez ucznia). 

29. W przypadku nieprzestrzegania zakazu używania telefonu/urządzenia elektronicznego,  

wymienione przedmioty uczeń ma obowiązek oddać nauczycielowi do depozytu w sejfie 

szkoły. Po konsultacji z rodzicem/opiekunem prawnym, przedmioty są oddawane 

rodzicom, chyba że były inne ustalenia z Dyrektorem/wicedyrektorem/wychowawcą. 

Nauczyciel/wychowawca powinien zwrócić uwagę na uszkodzenia telefonu lub urządzenia 

elektronicznego. 

30. Uczniowi nie wolno na terenie szkoły fotografować, filmować oraz nagrywać za pomocą 

telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego i innych urządzeń, pomieszczeń lub osób 

bez ich wiedzy i zgody. Ewentualną zgodę może wyrazić dyrektor. 

31. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i higienę osobistą, bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

Zakazuje się: zabaw zagrażających bezpieczeństwu (skakania ze schodów, biegania po 

korytarzach, itp.), palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających. 

32. Dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze lub mających problemy 

edukacyjne, wychowawca zakłada zeszyt spostrzeżeń oraz dokonuje systematycznych 

wpisów. 

33. Nauczyciele/wychowawcy są zobowiązani do przekazywania swoich spostrzeżeń o uczniu 

rodzicom/opiekunom prawnym poprzez  dzienniczek ucznia, podczas spotkań z rodzicami. 

Rodzice mają obowiązek na bieżąco śledzić postępy dziecka oraz współpracować  

z wychowawcą w przypadku, kiedy dziecko nie przestrzega zasad oraz zapisów Regulaminu 

Szkoły. 

34. Wszystkie pomieszczenia szkolne (poza toaletami) są udostępniane uczniom tylko  

i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub pracownika szkoły. 

35. Wszyscy uczniowie dbają o ład i porządek na terenie przyległym do budynku szkolnego. 
Nauczyciele/wychowawcy angażują uczniów do prac porządkowych na terenie wyznaczonym 
dla poszczególnych klas. 

36. Szczegółowe zasady zachowania w salach lekcyjnych oraz pracowniach (komputerowej,  

sali gimnastycznej, bibliotece) określają odrębne regulaminy. 

37. Zasady oceniania, przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności zawarte są  

w Wewnątrzszkolnym  Systemie Oceniania (WSO). 

38. WYJAZDY SZKOLNE (wycieczki jednodniowe, kilkudniowe, wyjazdy do kina, teatru itp. ) 

1) Wyjazd jest dobrowolny i za zgodą rodziców, 

2) Uczniowie wyjeżdżający na wycieczkę mają obowiązek: 

- przestrzegać punktów zawartych w Regulaminie wycieczki,  

- bezwzględnie stosować się do poleceń opiekunów. 
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         3) Szczegółowe zapisy zawarte są w Regulaminie organizacji wyjazdów i wycieczek 

szkolnych. 

 

ROZDZIAŁ 4 

Samorząd Uczniowski 
 
 

 

1. W szkole funkcjonuje wspólny samorząd dla klas I – VII i oddziałów gimnazjalnych. 

2. Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z opracowanym przez siebie Regulaminem. 

3. Społeczność uczniowska za pośrednictwem członków Zarządu SU może zgłaszać propozycje 
inicjatyw, organizacji różnorodnych imprez, akcji charytatywnych itp. do opiekuna SU  
z ramienia Rady Pedagogicznej. Dyrektor po zapoznaniu z propozycją złożoną przez opiekuna 
SU wyraża zgodę na realizację pomysłu.  

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany w głosowaniu uczniów na dany rok szkolny. 
 
 

 

ROZDZIAŁ 5 

Kontakty z Rodzicami i Rodziców ze Szkołą 
 
 

 

1. Rodzice uczniów mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka. 

2. W sytuacji złego samopoczucia dziecka, lub gdy dziecko ulegnie wypadkowi należy 
niezwłocznie powiadomić dyrektora, rodziców oraz służby medyczne, w szczególnej sytuacji 
również Policję (brutalne pobicie, nieuzasadniona agresja wobec koleżanek, kolegów, 
nauczycieli, podejrzenie bycia pod wpływem środków odurzających itp.). 

3. Rodzice mają prawo dostępu do bieżącej obserwacji postępów w nauce i zachowania 

dziecka. 

4. Uczeń ma obowiązek przekazywać niezwłocznie rodzicom wszelkie informacje, do których 

został zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela. 

5. Uczeń ma obowiązek posiadać każdego dnia w szkole dzienniczek ucznia lub zeszyt do 

korespondencji z rodzicami. 

6. Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych (np. festyny, imprezy 

sportowe, przedstawienia) z wyjątkiem tych, których liczba uczestników jest ograniczona 

(wycieczki, wyjazdy). 

7. Rodzice wezwani przez pracownika pedagogicznego szkoły mają obowiązek skontaktować się 

z nim niezwłocznie, a gdy tego wymaga sytuacja stawić się osobiście w szkole. 

8. Spotkania rodziców z nauczycielem odbywają się w czasie zebrań/drzwi otwartych lub  

w sytuacjach nagłych, po uprzednim umówieniu terminów spotkania. 

9. Obowiązkiem rodziców jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka w ciągu dwóch 

tygodni, najpóźniej do końca miesiąca, w którym uczeń był nieobecny. 

10. Rodzice są zobowiązani do informowania, w terminie do 30 września każdego roku, 

Dyrektora Szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku 

szkolnego. Na podstawie USO DZ. U. 2015 poz. 2156 tekst jednolity. Art. 14b, ust.1, Art. 
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18. 

 
 

 

 

ROZDZIAŁ 6  

NAGRODY I KARY 
 
 

 

NAGRODY 
 

1. Za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorową postawę, osobiste osiągnięcia i godne 

reprezentowanie szkoły, uczeń może uzyskać następujące nagrody: 

1) Pochwałę wychowawcy wobec oddziału, społeczności uczniowskiej i rodziców; 

2) Pochwałę Dyrektora Szkoły, świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV-VII i oddziałach 
gimnazjalnych; 

3) Nagrodę książkową lub inną przyznaną przez Radę Pedagogiczną; 

4) Dyplom uznania, list pochwalny lub wpis na stronie internetowej szkoły; 

5) Stypendium za wyniki w nauce, uzyskane za średnią wyników nauczania min. 5,2 oraz min. 
bardzo dobrą ocenę zachowania; 

6) Stypendium sportowe za wybitne osiągnięcia w zawodach sportowych na szczeblu 
powyżej mistrzostw gminy; 

7) Stypendia samorządu Gminy Mosina przyznawane uczniom oddziałów gimnazjalnych. 

2. Za szczególne osiągnięcia w nauce, zwycięstwa w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych uczniowie są wyróżniani i nagradzani dyplomami, statuetkami oraz nagrodami 

książkowymi. 

3. O przyznanie nagrody dla ucznia mogą wnioskować: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Wychowawca; 

3) Członek Rady Pedagogicznej; 

4) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
 

KARY 
 

1. Za nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu Szkoły, wielokrotne łamanie obowiązujących 

norm i zasad uczeń może zostać ukarany: 

1) Upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) Upomnieniem Dyrektora Szkoły; 

3) Naganą udzieloną przez Dyrektora; 

4) Zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych z wyłączeniem 

zajęć wyrównawczych oraz do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

5) Decyzją wychowawcy, pozbawieniem możliwości wyjazdu do kina, teatru lub na wycieczkę 
szkolną; 

6) Obniżeniem oceny zachowania. 

 

2. Uczeń może być pozbawiony udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w tym w wycieczce, 

dyskotece klasowej lub szkolnej itp. po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi  za: 
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1) Nieodpowiednie zachowanie w szkole lub poza nią, niekulturalną i agresywną postawę 
(skandaliczny stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów, udział  
w bójkach, zachowania zagrażające zdrowiu i życiu, wandalizm, kradzieże itp.); 

2) Niegodne reprezentowanie szkoły poza jej murami; 

3) Łamanie umów i zobowiązań podjętych wskutek działań wychowawcy, za inne 

zachowania sprzeczne z Regulaminem i Statutem Szkoły. 

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeśli uczeń uzyska poręczenie 

Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej. 

5. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 
 

ROZDZIAŁ 7 

Tradycja, obrzędowość i symbolika Szkoły 
 
 

 

1. Uczniowie klas I – VII i oddziałów gimnazjalnych zobowiązani są do noszenia stroju 

galowego podczas uroczystości szkolnych. 

2. Uczeń jest zobowiązany do zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego 

Polaka. 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej wizerunek. 

4. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania się podczas śpiewania hymnu 

narodowego. 

5. Każdy uczeń klasy pierwszej, podczas galowej uroczystości składa ślubowanie 

pierwszoklasisty. 

6. Uczniowie klasy pierwszej są pasowani na czytelnika, podczas galowej uroczystości. 

7. Każdy uczeń aktywnie uczestniczy w organizowanych uroczystościach szkolnych, nie zakłóca 

ich przebiegu oraz stwarza dobrą atmosferę. 

8. W szkole realizowany jest projekt Pożegnanie lata. 

9. Uczniowie klas I – IV przygotowują występy z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

10. Z okazji dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca jest organizowany Festyn Rodzinny. 
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ROZDZIAŁ 8 
 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. W szkole obowiązuje przestrzeganie przepisów Statutu Szkoły i wszystkich aktów prawa 

wewnątrzszkolnego. 

2. Do obowiązku uczniów, należy chronić honor naszej szkoły, dbać o własne 

zdrowie i rozwój psychofizyczny. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna zwykłą większością 

głosów na wniosek: 

1) Rady Pedagogicznej; 

2) Rady Rodziców; 

3) Samorządu Uczniowskiego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły po akceptacji przez 
Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. 

5. Wszyscy uczniowie zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

 

…………………………………………………..     ……………………………………………… 
Miejscowość, data        Dyrektor Szkoły 


