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Regulamin Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Towarzystwa Oświatowego „EDUKACJA” 

 
Regulamin opracowano w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 roku (z późniejszymi zmianami) oraz statuty szkół T.O. „Edukacja”. 
 

Regulamin określa m.in.: 

 zasady organizacji i realizacji procesu dydaktycznego szkoły, 

 prawa i obowiązki uczniów, 

 zasady dyscypliny szkolnej, 

 system nagród i kar oraz tryb postępowania przy ich stosowaniu, 

 prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 inne postanowienia organizacyjno-porządkowe. 
 
Wstęp 
1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, pracownik szkoły, rodzice) ma prawo 
do poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności. 
2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek poszanowania godności  
osobistej, dobrego imienia i własności innych. 
 
I. Przepisy ogólne. 
1. Zasady działalności szkoły regulują: 

 Statut Szkoły, 

 Regulamin Szkoły, 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

 Regulamin Oceniania Zachowania, 

 Regulamin Samorządu Szkolnego, 

 Regulamin Rady Pedagogicznej. 
2. Zakres działania władz i organów szkolnych zawiera Statut Szkoły. 
 
II. Organizacja działalności szkoły. 
 
Organizacja dnia 
1. W szkole obowiązuje system klasowo – lekcyjny. Lekcja trwa 45 minut.  
2. Rozpoczęcie i zakończenie lekcji sygnalizują dzwonki. 
3. Zakończenie przerwy sygnalizuje pierwszy dzwonek, sygnałem do rozpoczęcia 

lekcji jest drugi dzwonek. W tym czasie uczniowie muszą być w sali, w której 
odbywają się zajęcia. 

4. Przed lekcjami i po ich zakończeniu uczniowie przebywają w szkolnej świetlicy.  
5. Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni, zmieniają obuwie 

i przechodzą do świetlicy.  
6. Uczniowie klas I-III przechodzą do klas pod opieką nauczycieli świetlicy. 
7. Klucz do sali lekcyjnej odbiera dyżurny lub inny uczeń w klasach IV-VI 

od nauczyciela świetlicy nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, 
a uczeń Gimnazjum w portierni.  

8. W czasie zajęć szkolnych i przerw uczniowie znajdują się pod opieką nauczycieli. 
Nie mogą więc samowolnie opuszczać budynku szkoły. 

9. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z planem dyżurów 
znajdującym się w pokoju nauczycielskim i są obecni w wyznaczonym miejscu 
od zakończenia lekcji do pierwszego dzwonka po przerwie. 
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10. W czasie przerw uczniowie mogą przebywać pod opieką dyżurującego 
nauczyciela w sali rekreacyjnej ( tzw. „akwarium”), a w okresie wiosenno-letnim 
także w parku lub na boisku. 

11. W okresie wiosenno-letnim zajęcia mogą odbywać się w parku. 
 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego  
 

12.  Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 
elektroniczny na własną odpowiedzialność. 

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież 
sprzętu. 

14. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych i sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone 
i schowane). 

15. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu. 
16. Rozpowszechnianie treści naruszających dobre imię ucznia, jego rodziców 

i szkoły zagrożone jest najwyższą karą regulaminową – skreśleniem z listy 
uczniów. 

17. Wychowawcy klas koordynują wszelkie sprawy związane z daną klasą oraz 
sprawują bezpośrednią opiekę wychowawczą nad uczniami. Reprezentują oni 
klasę wobec Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkół, innych nauczycieli i rodziców. 
Od decyzji podejmowanych przez wychowawcę klasy zainteresowanym 
przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkół. 

18. W zakresie spraw dydaktycznych, od decyzji nauczyciela przedmiotu 
zainteresowani mogą odwołać się do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem 
wychowawcy klasy, który przekazuje odwołanie Dyrektorowi Szkół. 

 
Frekwencja 
19. Uczniowie mają obowiązek punktualnie przychodzić do szkoły. 
20. Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły 

(konkursy, zawody) jest usprawiedliwiona, ale uczeń zobowiązany jest uzupełnić 
materiał omawiany podczas zajęć lekcyjnych, na których był nieobecny. 

21. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwienia każdej nieobecności dziecka w szkole 
poprzez powiadomienie ustne lub pisemne wychowawcy klasy w ciągu 2 tygodni.  

22. Spóźnienie na pierwszą godzinę lekcyjną może być usprawiedliwione na piśmie    
przez rodziców w tym samym dniu lub następnym u wychowawcy klasy. 
Usprawiedliwione spóźnienie nie wpływa na obniżenie oceny z zachowania, jeśli 
nie przekracza pięciu w jednym półroczu. 

23. Jeżeli w ciągu dwóch dni od rozpoczęcia nieobecności ucznia szkoła nie zostanie 
powiadomiona o jej przyczynie, wychowawca w celu wyjaśnienia kontaktuje się 
z rodzicami. 

24. Rodzice nie powinni zwalniać ucznia z zajęć szkolnych z powodu wyjazdów 
odbywających się w czasie trwania roku szkolnego. Uczniowie nie mogą liczyć 
na indywidualną pomoc nauczyciela w przypadku nieobecności niewynikającej        
z choroby. 

25. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie prośby rodziców (pisemnej lub ustnej),   
      pielęgniarki szkolnej lub decyzji nauczyciela. 
26. Zezwolić na wcześniejsze wyjście ucznia do domu może wychowawca klasy, 

dyrektor lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zgodę na 
opuszczenie budynku szkoły uczeń przedstawia portierowi. 
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27. W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego dyrektor 
szkoły ma prawo i obowiązek podjąć stosowne działania, co regulują odrębne 
przepisy. 

28. O każdym podejrzeniu lub stwierdzeniu ucieczki z lekcji (wagarów) rodzice 
niezwłocznie powiadamiani są przez wychowawcę. 

29. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w ich czasie          
w świetlicy, bibliotece szkolnej lub innej sali (pod opieką osoby dorosłej), zaś           
w przypadku, gdy jest to ich ostatnia lekcja w danym dniu, mogą pójść do domu. 

30. Pisemny wniosek rodziców o jednorazowe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania 
fizycznego uczniowie zobowiązani są przedstawić nauczycielowi przed             
rozpoczęciem lekcji w danym dniu. 

31. Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć     
wychowania fizycznego, tylko w przypadku wyraźnego żądania rodziców 
są zwalniani do domu. W innym przypadku są obecni na zajęciach. 

32. Uczniowie mogą być zwolnieni przez Dyrektora Szkoły z zajęć wychowania 
fizycznego na czas dłuższy tylko w przypadku wcześniejszego dostarczenia  
zwolnienia lekarskiego. 

33. Uczniowie i ich rodzice nie mogą dostarczać zwolnienia obowiązującego wstecz.    
Nieobecność ucznia na zajęciach będzie wówczas traktowana jak godziny   
nieusprawiedliwione. 

 
Strój szkolny i wygląd zewnętrzny uczniów 
 
34. Uczniów obowiązują dwa typy stroju szkolnego: 
 codzienny 

 w szkole podstawowej: koszulka polo z logo szkoły i granatowy sweter 
z tarczą przyszytą po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej oraz dla 
dziewczynek szkolna spódnica w kratę, 

 w gimnazjum: koszula w kolorze błękitnym z logo szkoły lub koszulka polo 
z logo szkoły, marynarka z tarczą przyszytą po lewej stronie na wysokości 
klatki piersiowej lub granatowy sweter z tarczą przyszytą po lewej stronie na 
wysokości klatki piersiowej oraz dla dziewczynek szkolna spódnica w kratę, 

 
 odświętny (jednakowy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum): 

 dla dziewcząt: biała bluzka koszulowa i szkolna spódnica w kratę, 
w gimnazjum także szkolna marynarka, 

 dla chłopców: biała koszula i szkolny krawat, w gimnazjum także szkolna  
marynarka. 

35. Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia zamiennego przez cały rok 
szkolny. W przypadku zajęć w sali gimnastycznej wymagane jest posiadanie 
przez uczniów stosownego obuwia sportowego na jasnej podeszwie.                                                                                                                                      

36. Zwolnienie uczniów ze zmiany obuwia może dotyczyć tylko okresu letniego 
i słonecznej pogody, gdy podczas zajęć szkolnych lub przerw uczniowie 
przebywają w parku. 

37. Wygląd uczniów powinien być schludny i estetyczny. 
38. Uczniowie powinni mieć zadbane fryzury, pozbawione ekstrawagancji. 
39. Uczennice nie mogą mieć makijażu i malować paznokci. 
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III. Prawa uczniów 
 
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać 

wiedzę poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach. 
2. Uczniowie mają prawo do poszanowania godności osobistej oraz kulturalnego 

traktowania ich przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 
3. Uczniowie mają prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych. 
4. Uczniowie mają prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do 

nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach 
lub występujących w zadaniach domowych. 

5. W przypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela 
uczniowie mają prawo do pełnowartościowych zastępstw prowadzonych przez 
nauczyciela o tej samej specjalności. Wyrównanie materiału nie może odbywać 
się kosztem obciążenia uczniów dodatkową pracą domową. 

6. Uczniowie mają prawo do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w ramach 
jego godzin konsultacji, jeśli zaległości powstały z przyczyn od nich niezależnych 
(choroba, wypadki losowe). 

7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze 
z zajęć prowadzonych w wymiarze 3 – 5 godz. W przypadku przedmiotów 
prowadzonych w wymiarze 1 godziny tygodniowo - do jednorazowego 
nieprzygotowania się do lekcji. 

8. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. 
Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów od aktywności na zajęciach         
i nie dotyczy ono zapowiedzianych sprawdzianów. Nieprzygotowanie obejmuje  

     także zadania domowe. 
 
IV. Obowiązki uczniów 
 
1. Podstawowym obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad postępowania 

określonych w niniejszym Regulaminie, wykonywanie poleceń nauczycieli oraz 
zarządzeń porządkowych administracji szkoły. 

2. Uczniowie są zobowiązani do: 

 rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach 
lekcyjnych, 

 terminowego wykonania zadań domowych, 

 jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki. 
 
3. Na terenie szkół oraz podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły 

obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu w każdej 
postaci oraz używania innych środków odurzających.  
Terenem szkół w rozumieniu tego przepisu jest również miejsce, w którym 
odbywają się wszelkiego rodzaju zajęcia organizowane przez pracowników 
szkoły. 

4. Obowiązkiem uczniów jest dbałość o czystość mowy ojczystej. 
5. Uczniowie mają obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom 

szkoły, a także godnego zachowania się poza nią. 
6. Uczniowie mają obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom 

nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać 
o porządek, ład i estetykę pomieszczeń. 
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7. Rodzice ponoszą finansową odpowiedzialność za mienie szkolne umyślnie 
zniszczone przez ich dziecko. Ciąży na nich ponadto obowiązek naprawienia 
szkody powstałej na skutek nieodpowiedzialnego zachowania się ich dziecka na 
terenie szkoły. 

8. Obowiązkiem uczniów jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych 
zadań (samorząd klasy, dyżurny itp.). 

 
V. Nagrody i kary 
 
1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów. 
2. Nagroda może być przyznana za: 

 wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce, 

 wzorową frekwencję, 

 pracę społeczną na rzecz szkoły lub innych środowisk czy organizacji, 

 wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, 

 za inne szczególne osiągnięcia. 
3. Nagrody przyznaje: 

 Rada Pedagogiczna na wniosek jej przewodniczącego, 

 Dyrektor Szkół z własnej inicjatywy albo na wniosek wychowawcy klasy, 
           nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

 wychowawca klasy z własnej inicjatywy lub na wniosek innego nauczyciela lub 
pracownika szkoły. 

4. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

 pochwała wychowawcy klasy lub innego pracownika szkoły udzielona 
           indywidualnie lub na forum klasy, 

 pochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy lub 
           wobec całej szkoły, 

 nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar, 

 list pochwalny dla ucznia lub rodziców. 
5. Otrzymanie odpowiedniej nagrody powinno być odnotowane w dokumentach 

ucznia, danego zespołu uczniów lub klasy. 
6. Kara może być udzielona za: 

 nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego, 

 nieprzestrzeganie zarządzeń osób upoważnionych do ich wydawania, 

 udokumentowane naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych 
udokumentowane faktami lub odpowiednim orzeczeniem. 

7. Kary udzielane są przez: 

 nauczyciela lub wychowawcę klasy, 

 Dyrektora Szkół z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z wyżej 
wymienionych osób. 

8. Kara może być udzielona w następującej formie: 

 upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę indywidualnie lub 
wobec całej klasy, 

 upomnienia lub nagany udzielonej przez Dyrektora Szkół indywidualnie, 
wobec całej klasy lub wobec całej szkoły, 

 zawieszenia prawa do udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych lub do 
reprezentowania szkoły na zewnątrz udzielane przez Dyrektora Szkół na 
wniosek wychowawcy klasy, 
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 zawieszenia na czas oznaczony w pełnieniu funkcji społecznej lub 
pochodzącej z wyboru (np. przewodniczący klasy) udzielanego przez 
Dyrektora Szkół z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy klasy lub 
Samorządu Uczniowskiego, 

 nagany z wpisaniem do dokumentacji ucznia udzielanej przez Dyrektora Szkół 
z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, 

 przeniesienia do innej klasy decyzją Dyrektora Szkół, 

 skreślenia z listy uczniów (usunięcia ucznia ze szkoły) decyzją Dyrektora 
Szkół podjętą na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach 
określonych w Statucie Szkoły lub po otrzymaniu trzech nagan dyrektora. 

9. Za jedno przewinienie stosuje się jedną karę regulaminową, ustalając jej rodzaj 
w zależności od wagi przewinienia, okoliczności sprawy, stopnia zawinienia 
i zachowania się ucznia po popełnieniu przewinienia. Niedopuszczalne jest 
stosowanie dwóch kar przez dwa organy szkolne za to samo przewinienie albo 
karanie zespołów uczniów za przewinienia jednostek. Wszelkie wątpliwości 
dotyczące winy należy uwzględniać jako okoliczności przemawiające na korzyść 
obwinianego. 

10. Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara, może odwołać się od takiej 
decyzji do Dyrektora Szkół, w przypadku, gdy kary udzielił nauczyciel lub 
wychowawca klasy albo do Zarządu Towarzystwa, w przypadku, gdy kary udzielił 
Dyrektor Szkół – w terminie trzech dni od dnia udzielenia kary. 

11. Decyzja organu odwoławczego wydana w ciągu 5 dni od dnia złożenia 
Odwołania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

12. Kara może być zawieszona przez udzielającego ją na prośbę zainteresowanego 
lub po złożeniu poręczenia przez młodzież, rodziców bądź jednego z nauczycieli. 
Przyjęcie poręczenia udzielający karę może uzależnić od spełnienia określonych 
warunków przez ukaranego lub przez poręczającego. 
W przypadku niespełnienia warunków zawieszenia kary podlega ona 
niezwłocznemu wykonaniu. Fakt zawieszenia kary wymaga sporządzenia 
odpowiedniego protokołu. 

13. Udzielona kara po wyczerpaniu trybu odwoławczego, o ile nie została uchylona, 
winna być uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania za dany semestr. 

14. Nagrody oraz kary wymienione w pkt.8 (po wyczerpaniu trybu odwoławczego lub 
braku odwołania w określonym terminie) udzielane uczniom wpisuje się do 
dokumentacji prowadzonej przez wychowawców klas.  

15. W przypadku nieuzyskania promocji do następnej klasy Rada Pedagogiczna 
może wystąpić z wnioskiem do Zarządu T.O. „Edukacja” o przeniesienie ucznia 
do innej szkoły. Decyzja Zarządu w tej kwestii jest ostateczna i nie podlega 
odwołaniu. 

 
VI. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne 
 
1. Uczniowie mają prawo być traktowani życzliwie przez nauczycieli, pracowników 

szkoły i kolegów, ale mają również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, 
właściwej kultury bycia i życzliwości. 

2. Uczniowie powinni być informowani przez nauczycieli, jak należy się uczyć 
i organizować czas wolny. 

3. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły 
o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Są oni zobowiązani 
dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 
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4. Uczniowie mają prawo do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw 
świątecznych. 

5. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia 
i zaakceptowanego przez Dyrektora Szkół. 

6. Uczniowie mają prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy 
zachowaniu tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych 
lub zdrowotnych. 

 
VII. Postanowienia końcowe. 
 
1. Każdy z organów szkolnych może postulować wprowadzenie zmian 

do niniejszego regulaminu, składając odpowiedni wniosek do Dyrektora Szkół. 
2. Regulamin wchodzi w życie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej 

w dniu 14 grudnia 2014 r. 


