
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI 

 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) rozwijania w szkole w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów 

oraz zdolności umysłowych i fizycznych; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

i bezpieczeństwa pracy; 

3) bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

4) opieki wychowawczej i zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, 

ochrony przed wszelkimi formami fizycznej lub psychicznej przemocy; 

5) poszanowania godności własnej; 

6) tolerancji w zakresie wyrażania własnych myśli oraz poglądów religijnych – jeśli 

nie narusza tym dobra innych osób; 

7) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym; 

8) jawnej i prowadzonej na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, bycia 

ocenianym zgodnie z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Ocenianiem; 

9) zapoznania się z obowiązującymi w szkole regulaminami i przepisami, przede 

wszystkim z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem; 

10) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych 

i biblioteki  w czasie planowych zajęć dydaktycznych; 

12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i możliwość zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole; 

13) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

14) pomocy w przygotowaniu go do konkursów i olimpiad; 

15) korzystania z pomocy materialnej i stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

16) wypoczynku w dłuższe weekendy, ferie i dni świąteczne, na które nie zadaje się prac 

domowych; 

17) bieżącej informacji o życiu szkoły (m.in. nagrody, kary) przekazywanej na apelach 

porządkowych; 

18) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

19) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z programów nauczania 

oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasadach oceniania 

zachowania; 

20) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

21) zdawania egzaminu poprawkowego, egzaminu klasyfikacyjnego oraz sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności; 



22) zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego  w ciągu 

jednego semestru, jednego roku lub całego cyklu kształcenia; 

23) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych, w tym  

negatywnych ocenach klasyfikacyjnych, na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej; 

24) uzyskiwania informacji o przewidywanej śródrocznej i rocznej w tym 

nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej; 

25) poprawy śródrocznych negatywnych ocen klasyfikacyjnych w terminie i w sposób 

ustalony z nauczycielem przedmiotu; 

26) dnia wolnego od zajęć dydaktycznych z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu 

podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, realizujące 

potrzebę dziecka do aktywnego wypoczynku i zabawy, sprzyjające zdrowiu, 

rozwijaniu i doskonaleniu sprawności ruchowej uczniów (rozgrywki sportowe); 

27) odwołania się w przypadkach łamania jego praw zawartych w statucie szkoły 

do wychowawcy, dyrektora szkoły, rzecznika praw ucznia. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1)   zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

2) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę oraz rzetelnie pracować 

nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczać na zajęcia wynikające 

z planu zajęć, przybywając na nie punktualnie; 

3) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych, uważać, nie rozmawiać 

z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez 

nauczyciela; 

4) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace zadane przez 

nauczyciela do wykonania w domu; 

5) przedkładać usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 

tygodnia od dnia powrotu na zajęcia; 

6) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

7) dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzyć jej autorytet; 

8) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; 

9) dbać o piękno mowy ojczystej; 

10) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów 

i innych pracowników szkoły; 

11) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów – uczeń nie pali tytoniu, nie pije 

alkoholu,  nie zażywa środków odurzających; 

12) dbać o ład i porządek w szkole; 

13) troszczyć się o mienie szkolne;  

14) podporządkowywać się nakazom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli 

oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

15) podporządkowywać się ustaleniom dyrektora szkoły w sprawie korzystania 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; 



16) zachowywać się właściwie w czasie przerw i podporządkowywać się poleceniom 

nauczycieli dyżurujących; 

17) stwarzać atmosferę życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim 

przejawom przemocy, brutalności, a także zarozumialstwu, plotkarstwu, lizusostwu; 

18) przestrzegać następujących zasady ubierania się na terenie szkoły: 

a) wygląd ucznia ma być schludny i estetyczny, 

b) obowiązuje obuwie zmienne, 

c) w dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym, 

d) dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii, 

e) na dyskotekach i zabawach tanecznych uczniowie ubierają się w stosowne 

na tę okazję stroje, 

f) na terenie szkoły zabrania się uczniom: 

 noszenia bluzek odsłaniających dekolt, brzuch i plecy, 

 stosowania jakichkolwiek elementów makijażu, 

 malowania paznokci, 

 noszenia kolczyków w pępku, w nosie, na języku, na ustach i łuku 

brwiowym, a u chłopców także w uszach, 

 farbowania włosów i noszenia ekstrawaganckich fryzur, 

 noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami 

propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję, mogące 

świadczyć o przynależności do nieformalnych grup młodzieżowych, 

 chodzenia po szkole w odzieży wierzchniej (np. kurtki, płaszcze) oraz 

w nakryciach głowy (np. czapki, kaptury) z wyjątkiem sytuacji 

uzasadnionych (np. awaria ogrzewania), na co zgodę wydaje dyrektor 

szkoły; 

19)  przebywać na przerwach w pobliżu sali lekcyjnej, w której ma zajęcia; 

20)  informować nauczycieli o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia i życia. 

3. Uczeń nie może: 

1)   sam, bez opieki nauczycieli lub rodziców przebywać w lokalach, gdzie podawany 

jest alkohol; 

2)   samowolnie opuszczać budynku szkolnego przed zakończeniem planowanych 

w danym dniu zajęć; 

3)   korzystać w czasie lekcji, a także przerw z telefonu komórkowego i innych  

urządzeń elektronicznych; 

4)    posiadać przedmiotów i substancji zagrażających życiu i zdrowiu osób 

przebywających na terenie szkoły; 

5)    posiadać czasopism o treściach niedostosowanych do wieku uczniów. 

4. Uczeń otrzymuje nagrody za: 

1) wysokie osiągnięcia w nauce; 

2) reprezentowanie szkoły w zawodach i w konkursach przedmiotowych, sportowych 

i artystycznych; 

3) dzielność i odwagę (m.in. ratowanie zdrowia i życia ludzi i zwierząt); 

4) pracę wykonaną na rzecz szkoły i środowiska. 



 

5. Przewiduje się następujące nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy na forum klasy; 

2) wpisanie pochwały do zeszytu obserwacji ucznia; 

3) wyróżnienie na apelu szkolnym; 

4) bezpłatny wstęp na imprezę szkolną; 

5) dyplom; 

6) list pochwalny do rodziców; 

7) wpis do kroniki szkoły; 

8) nagrodę rzeczową; 

Wyżej wymienione nagrody nie są zapisane hierarchicznie. 

 

6. Za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów przewiduje 

się następujące kary: 

1) upomnienie przez wychowawcę; 

2) wpis uwagi do zeszytu obserwacji uczniów; 

3) upomnienie przez wychowawcę na forum klasy; 

4) wezwanie rodziców do szkoły w celu upomnienia ucznia w ich obecności; 

5) nagana udzielona na apelu szkolnym; 

6) zakaz wstępu na imprezy szkolne; 

7) zakaz udziału w wycieczce szkolnej; 

8) wykonanie prac na rzecz szkoły; 

9) przeniesienie do równoległej klasy; 

10) przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

 Wyżej wymienione kary nie są zapisane hierarchicznie. 

 

7. Nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

8. W przypadku spowodowania swym działaniem strat materialnych, oprócz kary 

dyscyplinarnej, uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody. 

9. O nagrodzenie lub ukaranie ucznia może wnioskować każdy pracownik szkoły. 

10. Nagrodę „Najlepszy z najlepszych” dla uczniów klas ósmych przyznaje rada 

pedagogiczna, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

11. Karę, o której mowa w ust. 3 pkt 9 i 10 wymierza dyrektor szkoły. 

12. O karze, o której mowa w ust. 3 pkt 5-10, szkoła zobowiązana jest poinformować 

rodziców ucznia. 

13. O nagrodzie, o której mowa w ust. 7, szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców 

ucznia. 

14. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu siedmiu dni od uzyskania informacji, o której 

mowa w ust. 9. 

15. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

16. Od kary wymierzonej przez dyrektora rodzic ma prawo odwołać się w terminie siedmiu 

dni do organu nadzorującego pracę szkoły. 



17. Decyzja organu, do którego nastąpiło odwołanie, jest ostateczna. 

18. Od nagrody „Najlepszy z najlepszych” rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora 

szkoły. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu siedmiu dni od uzyskania informacji, 

o której mowa w ust. 10. 

 

 


