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I. Postanowienia ogólne 

 

1. W szkole obowiązuje równość wszystkich uczniów wobec praw i obowiązków. 

2. Regulamin szkoły obowiązuje zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

 

II. Organy samorządu uczniowskiego 

 

1. Organami samorządu uczniowskiego są: 

a) uczniowie rady klasowej, 

b) rada samorządu szkolnego. 

3. Uczniowskie rady klasowe wybierane są przez społeczność uczniowską każdej klasy szkoły 

podstawowej. 

4. Uczniowska rada klasowa skład się z 3–5 uczniów. 

5. Rada klasowa organizuje całość życia klasy, czyli: 

a) określa obowiązki dyżurnych; 

b)  propaguje czystość, oszczędzanie, prace społeczne;  

c) w porozumieniu z wychowawcą wyznacza innych funkcyjnych według potrzeb; 

d) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu szkolnego oraz statutu przez zespół koleżeński; 

e) wspólnie z wychowawcą odpowiada za mienie klasy; 

f) organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów mających trudności w nauce; 

g) w przypadkach spornych, konfliktowych rada zwraca się do wychowawcy klasy, który 

odpowiedź przekazuje w ciągu 3 dni; 

h) w przypadku konfliktu z wychowawcą klasy lub niezadowalającą odpowiedzią 

wychowawcy w innych sprawach spornych rada klasowa zwraca się do dyrektora szkoły, 

który odpowiedzi udziela w ciągu jednego tygodnia; 

i) sprawy z niezadowalającymi wyjaśnieniami i odpowiedziami rada klasowa poprzez 

szkolną radę uczniowską kieruje pisemnie do rady pedagogicznej z powiadomieniem rady 

rodziców. 

6. Uczniowską radę samorządu szkolnego wybiera się każdego roku w wyborach uczniów spośród 

rad klasowych. 

7. Kampanię wyborczą oraz szczegóły wyborcze określa samorząd uczniowski. 

8. Uczniowska rada samorządu szkolnego organizuje całość życia wewnątrzszkolnego: 

a) organizuje czas wolny, ogólnoszkolne konkursy, uroczystości, imprezy szkolne; 

b) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich; 
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c) pośredniczy w sprawach spornych między radami klasowymi a wychowawcami lub 

dyrektorem szkoły; 

d) dba o przestrzeganie Statutu szkoły i Regulaminu szkolnego. 

 

III. Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia 

 

1. Za mienie szkolne odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska. 

2. Za zniszczone mienie szkolne uczeń odpowiada materialnie wraz z rodzicami i jest zobowiązany 

naprawić szkody. 

3. Każdy uczeń ma prawo korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły 

w czasie pobytu w szkole. 

4. Korzystanie z pracowni i ich urządzeń odbywa się pod kierunkiem nauczyciela i według 

regulaminu pracowni. 

5. Przebywanie w szatni jest dozwolone tylko w czasie ubierania i rozbierania się. 

6. Śmieci wyrzuca się do koszy umieszczonych w klasach, na korytarzach, boisku. 

7. Zabrania się wrzucania śmieci i odpadków do muszli klozetowych. 

8. W czasie przerw uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela dyżurnego na boisku lub 

korytarzu szkolnym.  

9. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów poprzez 

właściwe zachowanie i korzystanie z urządzeń znajdujących się w szkole i na boisku. 

10. Za czystość w szkole odpowiadają: woźny, sprzątaczki według wyznaczonych rejonów oraz cała 

społeczność uczniowska. 

 

IV. Ubiór szkolny i zachowanie w miejscach publicznych 

 

1. Uczeń winien przestrzegać skromności i schludności w ubiorze i uczesaniu:  

a) w szkole obowiązuje zakaz malowania się (makijaż, paznokcie); 

b) strój obowiązujący uczniów musi zakrywać plecy, brzuch i biust; 

c) na terenie szkoły nie wolno nosić kapturów na głowie i innych nakryć głowy. 

2. Każdy nauczyciel, który dostrzeże łamanie nakazu dotyczącego skromności i schludności 

w ubiorze oraz w  uczesaniu, zobowiązany jest reagować poprzez zwrócenie uwagi uczniowi, 

polecenie zmycia makijażu, wpisanie uwagi do Zeszytu uwag lub w uwagach w e-dzieniku. 

3. Na uroczystości szkolne (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego) uczniowie przychodzą  

w odświętnych strojach. 

4. Na zajęciach sportowych wymagany jest strój gimnastyczny:  
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a) T-shirt (koszulka gimnastyczna z krótkim rękawkiem koloru białego, żółtego bądź 

zielonego); 

b) spodenki gimnastyczne; 

c) dresy; 

d) obuwie sportowe. 

W przypadku nieodpowiedniego stroju nauczyciel wychowania fizycznego ma prawo żądać od 

ucznia ubrania okrycia wierzchniego.  

5. Na terenie szkoły, a także podczas zajęć lekcyjnych odbywających się poza terenem szkoły, 

uczniowie zobowiązani są nosić identyfikatory. 

6. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany do przekazania i dokładnego 

omówienia z uczniami i rodzicami regulaminu szkolnego i kryteriów ocen zachowania.  

7. Każdy nauczyciel podczas sprawdzania obecności uczniów jest zobowiązany do odnotowania: 

obecności, nieobecności, spóźnienia (do 15 minut). 

8. Każdy nauczyciel podczas sprawdzania obecności uczniów jest zobowiązany do odnotowania 

nieposiadania przez ucznia identyfikatora: 

        i   –   brak identyfikatora. 

Uznaje się, że uczeń nie miał identyfikatora, jeżeli co najmniej dwóch nauczycieli zaznaczyło brak 

identyfikatora w e-dzienniku. 

9. Uczeń winien okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły,  kolegom poprzez 

właściwą postawę podczas rozmowy, respektowanie nakazów, stosowanie formuł 

grzecznościowych. 

 

V. Uregulowania obowiązujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) znajomości celu lekcji oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji; 

b) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji; 

c) weekendów i świąt bez pracy domowej według uznania nauczyciela; 

d) uzyskiwania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje się przy ocenianiu, oraz 

wymagań na poszczególne oceny szkolne; 

e) sprawiedliwości i jawności w ocenianiu; 

f)  zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela; 

g) poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli (sprawdzian, praca klasowa, test); 
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h) najwyżej trzech sprawdzianów, prac klasowych, testów w ciągu tygodnia,  przy czym nie 

więcej niż jednego dziennie; nie dotyczy to kartkówek, które są formą bieżącej kontroli 

wiadomości z 2-3 ostatnich lekcji; 

i) znajomości kryteriów ocen zachowania. 

 

2. Uczniowie są zobowiązani: 

a) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz; 

b) punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne (nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem 

lekcji) i opuszczać szkołę bezpośrednio po lekcjach; 

c) w przypadku wcześniejszego przyjścia do szkoły do obowiązkowego  przebywania 

w świetlicy szkolnej; 

d) przed rozpoczęciem zajęć wierzchnie okrycie pozostawić w szatni; 

e) posiadać identyfikator w widocznym miejscu na klatce piersiowej; 

f) przestrzegać zakazu przebywania w czasie lekcji na korytarzach szkolnych; 

g) prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela; 

h) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych; 

i) brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad, porządku w czasie lekcji; 

j) starannie wykonywać prace domowe; 

k) uzupełniać braki wynikające z absencji w szkole; 

l) w przypadku nieobecności na sprawdzianach, pracach klasowych, testach pisać je  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

m) przebywać w świetlicy i uczestniczyć w zajęciach tam realizowanych, jeżeli uwzględnia 

takowe plan lekcji w danym dniu; 

n) usprawiedliwiać nieobecności w szkole w terminie trzech dni. 

3. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia ze swoich obowiązków na zajęciach na rozmowę 

o zachowaniu dziecka lub o jego zaległościach w nauce zaprasza rodzica, bezpośrednio lub 

poprzez wychowawcę, nauczyciel przedmiotowy.  

4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz palenia papierosów i stosowania jakichkolwiek 

używek. 

5. Uczniowie nie mogą wnosić oraz odpalać na terenie szkoły jakichkolwiek materiałów 

pirotechnicznych, a w szczególności petard, rac. 

6. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły noży, pojemników z gazem oraz wszelkich 

przedmiotów i substancji, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu uczniów. 

7. W szkole obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzycznych, sprzętu nagrywającego.  
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8. Nierespektowanie punktu 7. skutkuje odebraniem sprzętu i przekazaniem go do kancelarii szkoły; 

po odbiór sprzętu zgłaszają się rodzice. 

9. Po dwukrotnym odebraniu sprzętu uczniowi obniża się ocenę zachowania o jeden stopień. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione przez ucznia do szkoły. 

11. Obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych na terenie szkoły. 

 

VI. Zachowanie uczniów podczas przerw 

 

1. W trakcie przerw pięciominutowych uczniowie nie opuszczają budynku szkolnego. 

2. Podczas przerw dłuższych uczniowie przebywają na korytarzach i boisku szkolnym. 

3. Po klatkach schodowych poruszamy się prawą stroną. 

4. Obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły podczas przerw i zajęć w świetlicy. 

5. Szatnie obok sali gimnastycznej są otwierane na początku lekcji. 

6. W czasie przerw uczniowie nie przesiadują na korytarzach i klatkach schodowych.  

7. Z wyjścia obok kancelarii korzystają tylko uczniowie klas I–III szkoły podstawowej.  

8. Obowiązuje zakaz biegania po szkole. 

9. Zimą obowiązuje zakaz rzucania śnieżkami na boisku szkolnym i zakaz wnoszenia śniegu do 

budynku szkoły. 

 

VII. Prace pisemne – sprawdziany – oceny 

 

 

 1. Każda ocena powinna być przez nauczyciela umotywowana; uczeń ma prawo tego  żądać. 

2. Nauczyciel ocenia ucznia tylko za wiadomości i umiejętności, aktywność i wkład pracy. 

3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z pracy klasowej, testu lub sprawdzianu uczeń 

może prosić o powtórne sprawdzenie wiedzy w uzgodnionym z nauczycielem terminie 

(w przypadku, gdy niska ocena jest spowodowana absencją z powodu choroby ucznia lub innymi 

okolicznościami uznanymi przez nauczyciela za ważne); winno to nastąpić w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej. 

4. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w tygodniu najwyżej trzy. 

5. Terminy i zakres prac klasowych, testów nauczyciel powinien podać z wyprzedzeniem 

tygodniowym. 

6. Prace klasowe, testy powinny być oddane uczniom w ciągu 14 dni, sprawdziany – w ciągu 7 dni. 

7. Na czas przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.  
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VIII. Organizacje szkolne, zajęcia pozalekcyjne 

 

1. Uczeń może należeć do każdej wybranej organizacji, koła przedmiotowego, koła hobbystycznego, 

szkolnego koła wolontariatu.  

2. Osiągnięcia w działalności pozaszkolnej uwzględnia się przy ocenie zachowania. 

3. Wybór zajęć pozalekcyjnych zależy od ucznia i jego rodziców; po wyborze powinien w nich 

regularnie uczestniczyć.  

 

IX. Zasady udzielania pomocy w nauce 

 

1. W przypadku trudności z opanowaniem materiału uczeń ma prawo: 

a) do korzystania z dodatkowej pomocy nauczyciela; 

b) do uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych; 

c) do korzystania z pomocy koleżeńskiej; 

d) do korzystania z zasobów szkoły w godzinach jej pracy – pod opieką nauczyciela. 

 

X. Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Uczeń ma prawo być nagradzany za: 

a) rzetelną naukę; 

b) wzorową postawę; 

c) wybitne osiągnięcia; 

d) dzielność i odwagę. 

2. W szkole wprowadza się następujące wyróżnienia i nagrody: 

a) pochwała ustna nauczyciela wobec klasy; 

b) pochwała ustna dyrektora wobec szkoły; 

c) umieszczenie nazwiska na tablicy wyróżnionych; 

d) list pochwalny do rodziców; 

e) dyplom uznania rady pedagogicznej; 

f) nagrody książkowe, rzeczowe przyznane przez radę pedagogiczną i radę rodziców; 

g) stypendium finansowe Rady Miejskiej za osiągnięcia edukacyjne; 

h) nagrody rzeczowe Rady Miejskiej za osiągnięcia sportowe i artystyczne; 
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3. Nagrody za rzetelną naukę otrzymuje uczeń, którego średnia ocena roczna wynosi minimum 4,75 

i uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (jednakowe kryterium dla wszystkich 

uczniów). 

 

XI. Kary 

 

1. Uczeń jest karany za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły. 

2. W szkole wprowadza się następujące kary: 

a) upomnienie wychowawcy klasy; 

b) upomnienie dyrektora szkoły; 

c) nagana dyrektora szkoły; 

d) zawieszenia prawa do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, biwaków, dyskotek, wycieczek; 

e) zawieszenia prawa do reprezentowania szkoły; 

f) przeniesienie do równoległej klasy w szkole. 

3. Nauczyciel będący bezpośrednim świadkiem łamania przez uczniów regulaminu szkolnego ma 

obowiązek wpisania informacji do uwag w e-dzienniku. 

4. Każdy organizator imprezy szkolnej (biwak, dyskoteka, wycieczka) ma obowiązek poinformować 

wychowawcę o udziale jego ucznia w imprezie: 

a) wychowawca z uzasadnionych przyczyn może nie wyrazić zgody na udział ucznia (np. 

z powodu częstego używania przez ucznia wulgaryzmów, picia alkoholu, palenia 

papierosów, używania środków odurzających, stosowania aktów przemocy); 

b) w przypadku dyskoteki szkolnej organizator jest zobowiązany do wywieszenia w pokoju 

nauczycielskim listy, na której wychowawcy powinni wpisać nazwiska uczniów 

zawieszonych w uczestniczeniu w imprezach. 

5. Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia o powodach zawieszenia udziału w imprezach 

i uzasadnienia tego zainteresowanemu rodzicowi. 

 

XII. Pomoc socjalna 

 

1. Uczeń może korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku w szkole np. zimowisko, 

półkolonie letnie, obozy wędrowne, wycieczki turystyczne itp. 

2. W przypadku uzasadnionej trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej uczeń może korzystać 

z pomocy socjalnej w postaci: 

a) stypendium socjalnego; 

b) paczki żywnościowej; 
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c) zwolnienia z opłacenia składki na ubezpieczenia NNW; 

d) wyprawki szkolnej; 

e) bezpłatnego dożywiania; 

f) objęcia opieką pedagoga szkolnego; 

g) skierowania do specjalisty/terapeuty. 

3. Wnioski o zapomogi pieniężne może składać rodzic, wychowawca klasy, rada pedagogiczna lub 

rada samorządu szkolnego.  

4. Realizacja wyżej wymienionych form pomocy uzależniona będzie od posiadanych środków 

i możliwości finansowych szkoły. 

 

XIII. Uczniowskie i szkolne tradycje 

 

1. Dzień Dziecka – 1 czerwca. 

Dzień ten jest dniem turystyki, sportu i rekreacji. Może być dniem bez zajęć lekcyjnych. 

Uczniowie wraz z wychowawcami, rodzicami mają prawo do organizowania jednodniowych 

wycieczek pieszych, rowerowych, organizowania atrakcyjnych gier, zabaw i turniejów 

edukacyjnych. 

2. Majówka rodzinna. 

W wybraną sobotę maja uczniowie mają możliwość zaprosić do szkoły rodziców, rodzeństwo    

i uczestniczyć z nimi w zabawach integracyjnych, podziwiać występy innych uczniów, brać udział 

w konkursach i korzystać z innych atrakcji. 

3. Mikołajki. 

Uczniowie w klasach przebierają się za postać św. Mikołaja i mogą obdarowywać się drobnymi 

upominkami. 

4. Jasełka. 

Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą przygotować na przedświąteczny apel przedstawienie, 

które tematycznie jest związane z Bożym Narodzeniem, kultywując tym samym tradycje 

chrześcijańskie i narodowe. 

5. Hołd w miejscach pamięci. 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Konstytucji 3 maja uczniowie uczestniczą 

w szkolnych apelach, wystawiają poczty sztandarowe oraz składają wiązanki kwiatów 

w miejscach pamięci. 

6. Opieka nad grobami żołnierzy. 

Co roku uczniowie klas I–III szkoły podstawowej odwiedzają cmentarz i groby żołnierzy, celem 

uporządkowania. Przy okazji dowiadują się o wydarzeniach z historii. 
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7. Pasowanie na ucznia. 

Uczniowie klas I włączeni są w uroczysty sposób do społeczności szkolnej w obecności rodziców, 

nauczycieli oraz kolegów i koleżanek ze starszych klas. 

8. Kultywowanie zwyczajów świątecznych oraz regionalnych: 

a) „Pożegnanie lata” oraz „Powitanie wiosny” – wspólne zabawy integracyjne uczniów klas  

I–III; 

b) bal karnawałowy oraz mikołajki – w godzinach popołudniowych wspólne zabawy 

połączone z oczekiwaniem na św. Mikołaja; 

c) wigilie klasowe – rozwijanie umiejętności składania życzeń oraz obdarowywanie się 

drobnymi upominkami; 

d) „Andrzejkowe wróżby” – w godzinach popołudniowych uczniowie wspólnie 

z wychowawcą przygotowują różne wróżby, rozwijają umiejętność wspólne zabawy. 

9. Plebiscyt na dziesięciu najlepszych sportowców Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. 

Konkurs wyłaniający najlepszą dziesiątkę sportowców przeprowadzają nauczyciele wychowania 

fizycznego. Laureaci są uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 


