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Szczegóły dotyczące praw i obowiązków dzieci, uczniów w szkole lub
placówce szkolnej

I Obowiązki ucznia
Uczniowie mają obowiązek:
- dotrzymywać regulamin, zasady i narządzenia szkoły w związku z bezpieczeństwem
i ochroną zdrowia, z którymi byli uczniowie zaznajomieni na początku roku szkolnego
- zgodnie z przepisami prawnymi i regulaminem uczniowskim dotrzymywać
wskazówek poleconych przez nauczycieli oraz pracowników szkoły
- przedstawiać swoje poglądy kulturalnie i stosownie
a) Ogólne zasady zachowania się
1. Uczeń w pełni wykorzystuje czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracuje nad
poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywuje się do
zajęć szkolnych, uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych
lub wyrównawczych.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie:
- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności
- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi
- poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka
- naprawienia wyrządzonej szkody
3. Uczeń zachowuje się w szkole grzecznie, słucha rozporządzeń wychowawcy i
nauczycieli, sumiennie przygotowuje się do lekcji i dotrzymuje zasad regulaminu
szkolnego.
4. Wobec osób dorosłych jest grzeczny i uprzejmy. W budynku szkolnym pozdrawia
dorosłe osoby. Na początku i na końcu lekcji, kiedy nauczyciel wchodzi lub
wychodzi z klasy, wstaje.
5. Podczas wycieczek szkolnych oraz innych zajęć poza budynkiem szkoły uczeń
dotrzymuje zasady ruchu drogowego, słucha poleceń opiekunów, bez zgody
nauczyciela nie opuszcza grupy, dotrzymuje zasady zachowania w miejscach
publicznych oraz zachowuje się tak, aby godnie reprezentować swoją szkołę.
6. Do szkoły chodzi regularnie bez spaźniania się na lekcje. Każde spóźnienie
wpisuje uczący do dzienniczka ucznia. W razie nieobecności przynosi w książeczce
uczniowskiej pisemne usprawiedliwienie od rodziców i przekazuje wychowawcy
klasowemu zaraz w pierwszym dniu obecności w szkole. Rodzice
usprawiedliwiają nieobecność ucznia w szkole najpóźniej w trzecim dniu
nieobecności (telefonicznie wychowawcy klasy). Jeżeli chodzi o nieobecność, o
której rodzice wiedzą do przodu, to są zobowiązani do usprawiedliwienia ucznia
przed nieobecnością (do trzech dni usprawiedliwia wychowawca klasy, od
czterech dni dyrektor szkoły). W razie nieścisłości wychowawca może zażądać
usprawiedliwienia od lekarza, lub inny dokument, który potwierdza nieobecność
ucznia.
7. Do szkoły chodzi ubrany czysto, schludnie i bezpiecznie dla siebie i otoczenia. W
wypadku uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub sportowej przychodzi
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odpowiednio ubrany. Uczniowie nieodpowiednio ubrani zostają na zajęciach w
szkole (zadecyduje wychowawca klasy).
8. Szanuje podręczniki i przybory szkolne oraz pozostały inwentarz szkolny. Każde
zniszczenie czy uszkodzenie zgłasza wychowawcy lub nauczycielowi, ponosząc
koszta naprawy czy remontu.
9. Dba o zdrowie swoje i kolegów. Nie biega po klasie i korytarzu.
10. Przybory szkolne nosi na zajęcia szkolne wg poleceń nauczyciela.
11. Każdą informację zapisaną w dzienniczku ucznia lub zeszycie informacyjnym
(notatniku) daje podpisać rodzicom.
b) Obowiązki dyżuru uczniowskiego w klasie.
Dba o czystość i porządek w klasie:
- po każdej lekcji ściera tablicę
- dba o to, by na lekcji była zawsze kreda (przybory do pisania na
tablicy)
- jest odpowiedzialny za dziennik lekcyjny
- podczas przerw wietrzy klasę (podczas nieobecności nauczyciela w
klasie nie otwiera okna na oścież)
- zgłasza niebecność nauczyciela w klasie zastępcy dyrektora lub
dyrektorowi ( pięć minut po dzwonku)
- po zakończeniu nauki jest odpowiedzialny za porządek w klasie,
podniesienie krzeseł i pozamykanie okien
c) Obowiązki dyżuru uczniowskiego w szatni
Dba o porządek w szatni:
- dyżuruje w szatni od godz 7,30 do 7,50
- po pierwszym dzwonku wychodzi i zamyka szatnię
- podczas całego dnia jest odpowiedzialny za klucz od szatni
- jeżeli ktoś z uczniów opuszcza szkołę podczas nauki, schodzi z nim
do szatni, szatnię otwiera i zamyka
- po ostatniej lekcji schodzi do szatni jako pierwszy, klucz zostawia
w drzwiach szatni

II Prawa ucznia
Uczeń ma prawo:
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
2. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom
swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich.
4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać
niczyjej godności osobistej.
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5. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana
pozaszkolna działalność społeczna jest oceniania na równi z działalnością
społeczną w szkole.
6. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych
imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
7. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i
ferii nie otrzymuje prac domowych.
8. Do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i
umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za
wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się
odrębnie.
9. Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie
z opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie uzgodnionym terminie,
sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony
kolegów.
10. Do korzystania ze stołówki szkolnej, która zapewnia obiady.
11. Do ochrony przed fizyczną i psychiczną przemocą, do ochrony przed
niebezpiecznymi używkami, które zagrażają ich zdrowiu.

III Funkcjonowanie i reżim wewnętrzny szkoły, organizacja dnia
szkolnego
1. Nauka rozpoczyna się o godzinie 8,00. Uczniowie przychodzą do szkoły od
godziny 7,30 do 7,50. Uczniowie dojeżdżający czekają w westibulu do godziny
7,30. Po przyjściu do szkoły przechodzą do szatni, przebierają się (zmieniają
obuwie) i udają się do klasy.
2. Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem opuszczać szkoły bez zgody
wychowawcy. W wypadku opuszczenia szkoły przed zakończeniem zajęć
szkolnych uczeń informuje wychowawcę klasy, ew. innego uczącego, okazując
usprawiedliwienie od rodziców.
3. Rozkład lekcji:
0. lekcja
7,05 7,50
1. lekcja
8,00 8,45
2. lekcja
8,55 9,40
3. lekcja
10,00 10,45
4. lekcja
10,55 11,40
5. lekcja
11,50 12,35
6. lekcja
12,45 13,30
przerwa
13,30 14,00
7. lekcja
14,00 14,45
8.lekcja
14,50 15,35
4. Od godziny 8,00 główne wejście do budynku szkolnego jest zamknięte. Uczniowie
po zajęciach opuszczają budynek głównym wyjściem (również uczniowie
odchodzący przed zakończeniem nauki). Uczniowie uczęszczający do świetlicy
szkolnej opuszczają budynek wyjściem od ulicy Bezrucza.
5. W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniom nie wolno przebywać w budynku szkoły
bez nadzoru pedagogicznego.
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IV Warunki zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci,
uczniów lub studentów oraz ich ochrony przed zjawiskami
patologicznymi społecznie i przejawami dyskryminacji, wrogości lub
przemocy oraz warunki traktowania przez dzieci, uczniów i studentów
mienia szkolnego, dotrzymywanie zasad bezpieczeństwa, higieny i inne
postanowienia
1. Przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety myje ręce.
2. Każde nawet najmniejsze zranienie zgłasza uczącemu lub dyżurującemu
nauczycielowi natychmiast po wypadku.
3. Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem manipulować u urządzeniami
elektrycznymi. W razie pożaru lub innej awarii natychmiast zawiadamia
nauczyciela, wychowawcę lub najbliższą dorosłą osobę.
4. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na rowerach zamykają je w stojakach na
podwórzu szkolnym i wchodzą do szkoły głównym wejściem, po zajęciach
wychodzą głównym wyjściem i przechodzą do podwórza po rower.
5. Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem wpuszczać obcych osób do budynku
szkolnego.
6. Uczniowie, którzy mają zajęcia w klasopracowni muzycznej, plastycznej lub w
klasopracowni komputerowej, przechodzą do powyższych klasopracowni przed
dzwonkiem.
7. Podczas przerwy obiadowej po zjedzeniu posiłku bezzwłocznie udaje się do
klasy, ew. resztę przerwy spędza na korytarzu przed swoją klasą.
8. Uwagi do księgi życzeń i zażaleń w stołówce szkolnej uczniowie wpisują tylko za
zgodą nauczyciela dyżurującego.
9. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na łyżworolkach zdejmują je przed wejściem
do szkoły. W razie opuszczenia budynku szkolnego przez całą klasę w trakcie
zajęć lekcyjnych, uczniom nie wolno używać łyżworolek.
10. Na terenie szkoły nie wolno korzystać z hulajnóg, skateboardów, pennyboardów
itp.
11. Na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych obowiązuje zakaz przynoszenia,
posiadania, spożywania i sprzedawania środków odurzających włącznie z
papierosami i alkoholem. Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów cennych i
niepotrzebnych do nauki.
12. W godzinach wieczornych uczeń bez towarzystwa rodziców nie wchodzi do
restauracji. Na przedstawienia wieczorne uczęszcza tylko w towarzystwie
rodziców lub osób przez nich upoważnionych.
13. Z boiska szkolnego po zajęciach lekcyjnych uczniowie korzystają tylko za zgodą
rodziców i na własną odpowiedzialność.
14. Uczniowie podczas lekcji mają wyłączone telefony komórkowe i inny sprzęt
elektroniczny. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za stratę, ew. kradzież
telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego w szkole lub podczas
zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Uczniom nie wolno korzystać z gniazdek
elektrycznych.

5

15. Uczniowie przechodzą na zajęcia na 3. piętrze klatką schodową od klasopracowni
biologicznej.
16. Uczniom nie wolno wstrzymywać się przed biblioteką szkolną na 3. piętrze (z
wyjątkiem godzin otwarcia biblioteki) oraz na klatce schodowej.
17. Uczniom nie wolno (zakaz) bez zgody nauczyciela na terenie szkoły i na akcjach
szkolnych robić zdjęć i kręcić filmów za pomocą telefonów komórkowych i innych
urządzeń – za nie przestrzeganie tego regulaminu grozi uczniowi stopień 2
(zadawalający) z zachowania.
18. Uczniom nie wolno zabierać wartościowego sprzętu elektronicznego na akcje
szkolne (kurs narciarski, zielona szkoła, wycieczki....)
19. Uczniom klas I – V nie wolno zabierać na 2 i więcej dniowe wyjazdy (wycieczki,
zielone szkoły, kursy narciarskie) telefonów komórkowych.
20. Uczniom nie wolno korzystać od godz. 7.50 do zakończenia ostatniej lekcji lub
zajęć w świetlicy szkolnej z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych (tabletów, iPadów...)
21. W przypadku pojawienia się wszawicy u dziecka szkoła natychmiast informuje
rodziców, uczeń jest odizolowany od reszty uczniów do czasu odebrania ucznia
przez rodziców (opiekunów prawnych).
Usunięcie wszy jest obowiązkiem rodziców.
Jeżeli u dziecka powtarza się problem z wszawicą, szkoła może o problemie
poinformować urząd socjalny.
22. Zakaz spożywania piwa bezalkoholowego, napojów energetyzujących, kawy, w
szkole oraz podczas imprez szkolnych.
23. Uczniowie nie przynoszą do szkoły drogich rzeczy. Szkoła nie odpowiada za
stratęlub uszkodzenie.
24. Zakaz przynoszenia do szkoły rzeczy szklannych, ostrych i niebezpiecznych.
Marek Grycz
dyrektor szkoły
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