
REGULAMIN SZKOŁY 
tekst jednolity 

(obowiązujący od dnia 05.02.2016 r.) 
 

1. Prawa i obowiązki ucznia: 
 

A Uczniowie mają prawo do: 
‐ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 
‐ poszanowania swojej godności i dobrego imienia, 
‐ rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, 
‐ rozwijania zdolności i zainteresowań, 
‐ uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego, 
‐ demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 
‐ pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie 
w zakresie przestrzegania reguł demokracji, 
‐ znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego przekazu treści lekcji, 
‐ pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, 
‐  udziału  w  zagospodarowaniu  powierzonej  im  sali  lekcyjnej  wg  własnego  projektu 
uzgodnionego z wychowawcą, 
‐ odpoczynku podczas przerwy, 
‐  dwóch  dni w  tygodniu wolnych  od  zajęć  lekcyjnych,  tj.  soboty  i  niedzieli  z wyłączeniem 
sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze, 
‐ uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, 
‐ ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe, 
‐ ukierunkowania przez nauczyciela, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy. 
 
B. Uczniowie mają obowiązek: 
‐ przestrzegania prawa szkolnego, 
‐ chronienia własnego życia i zdrowia, 
‐ przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 
‐ stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób, 
‐ dbania o porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 
‐ respektowania uchwał samorządu uczniowskiego lub odwoływania go, jeżeli nie spełniałby 
swoich funkcji, 
‐ punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, 
‐ aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 
‐ uzupełniania braków wynikających z absencji, 
‐ pozostawiania sal lekcyjnych w nienagannym porządku, 
‐ dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 
‐  niezwłocznego  zgłaszania  nauczycielowi  wszystkich  uszkodzeń  sprzętu  lub  pomocy 
dydaktycznych, 
‐ przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
‐ dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, 
‐ zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, 
‐ starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 
‐ odrabiania prac domowych w tym dniu w którym zostały zadane, 



‐ starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli, 
‐  przestrzegania  regulaminu  dotyczącego  stroju  szkolnego  a  w  dni  świąteczne  stroju 
galowego, którego formę określa Statut Szkoły. 
 

2. Formalne reguły współżycia w szkole 
 
‐  Uczniowie  na  terenie  szkoły  mogą  przebywać  od  godziny  7:45  tylko  pod  opieką 
dyżurujących nauczycieli, 
‐ Uczeń rozpoczynający lekcje w późniejszych godzinach przychodząc do szkoły wcześniej niż 
przewiduje plan lekcji przebywa w świetlicy lub w czytelni, 
 
I. Procedury lekcyjne 
 
A. Wejście do klasy: 
‐ po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami przed klasą, 
‐ do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy, 
‐ uczeń spóźniony usprawiedliwia się niezwłocznie po wejściu do klasy. 
 
B. Zachowanie w czasie lekcji: 
‐ uczeń odpowiada z ławki stojąc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy 
itp., 
‐ w czasie lekcji nie wolno jeść ani żuć gumy, 
‐ na ławce nie trzyma się przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji ( np. butelek, 
ciastek ), 
‐ posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji, 
‐ dzwonek na przerwę nie jest dla uczniów sygnałem wychodzenia z klasy. Zakończenie lekcji 
następuje po wyraźnym oznajmieniu przez nauczyciela, że wychodzimy na przerwę, 
‐ klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowi, 
a kontrolują dyżurni, 
‐  szczególne  zasady  zachowania  w  pracowniach  fizycznej,  chemicznej,  biologicznej, 
informatycznej, technicznej i sali gimnastycznej określają odrębne regulaminy tych pracowni. 
 
C. Zastępstwa 
‐ w czasie zastępstw nauczyciel prowadzi lekcje z przedmiotu, który jest w planie lekcji, lekcje 
z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne. 
 
II. Procedury inne niż lekcyjne 
 
1. Nieobecności: 
‐  nieobecności  uczniów  rodzice  usprawiedliwiają  w  formie  pisemnej  i  poświadczają  je 
własnoręcznym podpisem. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu zbira wzory podpisów 
rodziców, które przechowuje w teczce wychowawcy. 
Dozwolone  jest  usprawiedliwianie  nieobecności  na  kartkach  podpisanych wcześniej  przez 
wychowawcę. 
‐  usprawiedliwienia  nieobecności  uczeń  przynosi  na  pierwszą  lekcję  z  wychowawcą  po 
ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane 
‐ usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym dniu, 



‐ ucznia może zwolnić wychowawca lub nauczyciel z danej lekcji na podstawie zwolnienia od 
pielęgniarki szkolnej lub rodziców na piśmie. 
‐ zwolnienie ucznia z ostatniej w  jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać 
wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z 
ćwiczeń z obecnością na sali. Za bezpieczeństwo ucznia nie ćwiczącego odpowiada nauczyciel 
wychowania fizycznego prowadzący zajęcia z grupą, 
‐ o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice, 
‐ uczniowie, którzy nie uczęszczają na  lekcje religii przebywają w tym czasie w świetlicy  lub 
czytelni.  Jeśli  religia  jest  ostatnią  lekcją w  planie  uczeń może  być  zwolniony  do  domu  za 
zgodą rodziców wyrażoną na piśmie, 
‐ uczniowie zwolnieni z jednego języka obcego pozostają na lekcji razem z klasą. Nauczyciele 
odnotowują w dzienniku  lekcyjnym nieobecność ucznia, który w tym czasie przebywa poza 
klasą. 
 
2. Strój szkolny: 
‐  strój  szkolny musi być  schludny, estetyczny  i w  stonowanej  kolorystyce. Dziewczynki nie 
mogą nosić bardzo krótkich spódnic, bluzek odsłaniających ciało, butów innych niż sportowe. 
Dopuszczalna  jest  tylko  skromna  biżuteria.  Niedozwolone  jest  noszenie w  uszach  długich 
kolczyków  oraz  kolczyków  w  innych  częściach  ciała.  Uczniowie  nie  mogą  mieć 
pofarbowanych włosów ani wyzywających fryzur (np. dredy), 
‐ w dni uroczyste obowiązuje strój galowy, 
‐ w szkole obowiązuje zmiana obuwia na sportowe z gładką podeszwą, 
‐ w szkole nie można nosić nakryć głowy, 
‐ w szkole niedopuszczalny jest makijaż i malowanie paznokci, 
Za  nieprzestrzeganie  regulaminu  dotyczącego  stroju  szkolnego  uczeń  może  być  ukarany 
naganą  wychowawcy  klasy  (za  10  uwag  dotyczących  nieodpowiedniego  stroju  ), 
upomnieniem dyrektora ( za 20 uwag ) lub naganą dyrektora za 30 uwag lub więcej. 
 
3. Zachowanie w szkole (savoir‐ vivre) 
‐  uczeń  wita  się  i  żegna  z  pracownikami  szkoły,  w  tym  czasie  stoi  i  nie  trzyma  rąk  w 
kieszeniach, 
‐ w szkole nie używa się wulgaryzmów i nie bije się z kolegami, 
‐  uczniowie  nie  mogą  przynosić  do  szkoły  żadnych  niebezpiecznych  przedmiotów  ani 
urządzeń elektronicznych ( typu odtwarzaczy MP3), 
‐ w czasie przerw o ile pozwala pogoda uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym, 
‐ podczas przerw uczniowie powinni zachowywać się spokojnie, nie wolno biegać  i zagrażać 
swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, 
‐ w czasie przerw zabronione jest wychodzenie poza teren szkoły bez zgody wychowawcy lub 
dyżurującego nauczyciela, 
‐  uczniowie  mogą  przebywać  na  terenie  szkoły  od  godziny  7:45,  tylko  pod  opieką 
dyżurujących nauczycieli. W przypadku gdy klasa rozpoczyna lekcje później niż o 8:45 uczeń 
przychodzący do szkoły wcześniej przebywa do rozpoczęcia lekcji w czytelni lub świetlicy 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów przebywających na jej terenie bez wiedzy 
nauczycieli albo samowolnie opuszczających budynek. 
‐ uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć tylko 
pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły, 
‐ zasady korzystania z biblioteki, czytelni i świetlicy określają regulaminy tych pomieszczeń, 



‐ odrębne regulaminy określają zasady organizowania wycieczek i dyskotek, 
‐ uczniowie nie mogą zapraszać do szkoły osób obcych. Pracownicy szkoły mają obowiązek 
interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku, 
‐  jeżeli  dyrektor  szkoły  będzie  zmuszony  odwołać  lub  przerwać  zajęcia  z  winy  uczniów, 
uczniowie będą zobowiązani nadrobić stracone zajęcia w dniu ustawowo wolnym od nauki, 
wyznaczonym przez dyrekcję szkoły. 
 
4. Nieprzygotowanie 
‐ uczeń ma prawo  zgłosić nieprzygotowanie do  lekcji 1  raz w  semestrze,  jeżeli ma 1  lub 2 
godziny danego przedmiotu tygodniowo lub 2 razy w semestrze, gdy ma więcej niż 2 godziny 
przedmiotu tygodniowo, 
‐ uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji, 
‐  zgłoszenie  nieprzygotowania  zwalnia  z  odpowiedzi  lub  kartkówek  ale  nie  zwalnia  z 
zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu, 
‐  uczeń  nie  musi  odpowiadać  i  pisać  kartkówek,  jeśli  jest  posiadaczem  „szczęśliwego 
numerka". Posiadacz takiego numerka pisze zapowiedziany wcześniej sprawdzian, 
‐ „Szczęśliwy numerek"  jest to  liczba  losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski 
oznaczająca liczbę porządkową pod którą uczeń zapisany jest w dzienniku, 
‐ posiadacz talonu za surowce wtórne może być zwolniony z odpowiedzi ustnej lub kartkówki 
na wybranym przez siebie przedmiocie. Zwolnienie przysługuje za każde 10 kg ale na jednym 
przedmiocie.  Posiadanie  talonu  nie  zwalnia  ucznia  z  zapowiedzianego  wcześniej 
sprawdzianu. 
 
5. Oceny 
‐ uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu, ma też prawo znać 
wszystkie swoje oceny, 
‐ o ocenach informuje nauczyciel, uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić, 
‐  oceny  z  odpowiedzi  ustnych  bądź  krótkich  kartkówek  muszą  być  przez  nauczyciela 
uzasadnianie, co daje uczniom uzyskania informacji o postępach w nauce, 
‐  ocenianie  sprawdzianów  bądź  prac  klasowych  odbywa  się  na  podstawie  kryterium 
punktowego ustalonego w WSO, każdy sprawdzian powinien być przed wystawieniem ocen 
szczegółowo  przez  nauczyciela  zrecenzowany  a  uczniowie  na  tej  podstawie  uzyskują 
informacje, jakie wiadomości bądź umiejętności nie zostały opanowane w dostatecznym 
stopniu, 
‐  najpóźniej  na  tydzień  przed  zakończeniem  roku  szkolnego  uczeń  ma  prawo  znać 
proponowaną ocenę z przedmiotu oraz ocenę zachowania. 
 
6. Sprawdziany 
‐  nauczyciel  nie  jest  zobowiązany  do  zapowiadania  kartkówki  czyli  co  najwyżej  15 
minutowego  sprawdzianu  z  3  ostatnich  tematów.  Nie  ma  ograniczeń  co  do  ilości  tych 
sprawdzianów. Oceny z nich są traktowane na równi z oceną z odpowiedzi ustnej, 
‐ dłuższe sprawdziany  i prace klasowe nauczyciel zapowiada  , co najmniej na tydzień przed 
terminem określając dokładnie  zakres materiału oraz wpisując ołówkiem  te  informacje do 
dziennika, 
‐ w ciągu  jednego dnia uczeń może mieć tylko  jedną klasówkę. W ciągu tygodnia nie może 
być ich więcej niż trzy. 
 



7. Kary i nagrody: 
 
A. Nagrody: 
‐ za szczególne osiągnięcia  lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum 
klasy lub szkoły, 
‐ szkoła może skierować pochwalę pisemną do rodziców, 
‐ uczeń może otrzymać dyplom  lub nagrodę  rzeczową  za  szczególne osiągnięcia, wzorową 
postawę, zaangażowanie i pracę na rzecz klasy lub szkoły, 
‐ uczniowie,  którzy uzyskali na  koniec  roku  średnią ocen  4,75  i  co najmniej bardzo dobre 
zachowanie otrzymują dyplomy lub odznaki wzorowego ucznia, 
 
B. Kary 
‐ za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. O  ile to możliwe uczeń 
musi sam je usunąć, 
‐ za złe zachowanie  (niestosowanie się do regulaminu szkoły) uczeń otrzymuje upomnienie 
lub naganę, 
a. Nagana wychowawcy klasy‐ za nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych 
(10‐20  godzin),  częste  spóźnienia  na  lekcje,  powtarzające  się  przypadki  niezmieniania 
obuwia, wulgarne zachowanie w stosunku do innych uczniów. 
b. Upomnienie dyrektora‐ za nieusprawiedliwione nieobecności (21‐30 godzin), wielokrotne 
łamanie  regulaminu  szkoły  np.  niezmienianie  obuwia,  pojedyncze  przypadki  palenia 
papierosów na terenie szkoły, samowolne opuszczanie budynku szkoły bez 
zgody nauczyciela. 
c.  Nagana  dyrektora  przed  klasą‐  za  nieusprawiedliwione  nieobecności  na  zajęciach 
lekcyjnych  (31‐40 godzin)  lub spóźnienia  (21‐30 godzin), rażące  łamanie regulaminu szkoły, 
aroganckie  zachowanie  wobec  kolegów,  nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły, 
wielokrotne palenie papierosów w szkole, nieszanowanie mienia szkoły. 
d. Nagana dyrektora wobec społeczności szkolnej – za nieusprawiedliwione nieobecności na 
zajęciach lekcyjnych (powyżej 40 godzin) udział w bójkach, kradzieże na terenie szkoły, picie 
alkoholu, notoryczne palenie papierosów, zażywanie środków odurzających. 
e.  Skreślenie  z  listy  w  przypadku  uczniów  którzy  ukończyli  18  lat‐  za  zagrażanie 
bezpieczeństwu  innych  uczniów  i  pracowników  szkoły,  naruszanie  godności  osobistej 
uczniów,  zachowanie wpływające demoralizująco na  innych uczniów np. wnoszenie  i picie 
alkoholu,  rozprowadzanie  narkotyków.  Ucznia  pełnoletniego można  skreślić  z  listy,  jeżeli 
nieusprawiedliwiona absencja przekracza 30 dni. 
 
Od  kary  udzielonej  przez  wychowawcę  uczeń  może  się  odwołać  w  terminie  7  dni  do 
dyrektora szkoły. W przypadku kary udzielonej przez dyrektora uczeń może w terminie 7 dni 
odwołać się do Komisji Dyscyplinarnej w składzie: 
‐ nauczyciel opiekun Samorządu Szkolnego, 
‐ pedagog szkolny, 
‐ przewodniczący Samorządu Szkolnego, 
‐ przewodniczący Rady Rodziców, 
Odwołanie ucznia powinno być rozpatrzone w terminie 7 dni od  jego wniesienia. Ustalenia 
organu odwoławczego są ostateczne. 



Uczeń skreślony z listy uczniów ma prawo wnieść w terminie 7 dni odwołanie do Kujawsko‐
Pomorskiego Kuratora Oświaty. O udzieleniu kary dyrektor powiadamia na piśmie rodziców 
lub prawnych opiekunów. 
W uzasadnionych przypadkach dla dobra ucznia można przenieść go do równorzędnej klasy 
lub  wystąpić  do  Kuratora  Oświaty  z  wnioskiem  o  przeniesienie  do  innej  szkoły.  Celem 
przeniesienia może być konieczność odizolowania ucznia od rówieśników mających na  jego 
zachowanie  naganny  wpływ  bądź  dostosowanie  programu  nauczania  do  indywidualnych 
możliwości ucznia.  Z wnioskiem o przeniesienie ucznia może wystąpić wychowawca  klasy, 
dyrektor lub rodzice. 
Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy lub wystąpieniu z wnioskiem o przeniesienie do 
innej szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Skreślenia z  listy 
uczniów dokonuje sam dyrektor na podstawie stosownej uchwały Rady Pedagogicznej  i po 
zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego. 


