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RREEGGUULLAAMMIINN
SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  NNRR  66

iimm..  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII  ww  SSaannookkuu

        Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której
przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem zobowiązań,
z których z wykonania jest rozliczany.

    Prawa i obowiązki

AA..  UUcczzeeńń

1. Uczniowie mają prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w
szkole,

• poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
• rzetelnej i sprawiedliwej oceny z zachowania i postępów w nauce,
• rozwijania zdolności i zainteresowań.

2. 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,
• dbanie o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.

BB..  SSaammoorrzząądd  UUcczznniioowwsskkii

1. Uczniowie mają prawo do:

• uchwalenia 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.

2. Uczniowie mają obowiązek:

• traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcję w nich objęły
osoby godne zaufania i odpowiedzialne,

• respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłyby
swoich funkcji.
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CC..  LLeekkccjjaa

1. Uczniowie mają prawo do:
• znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści

lekcji,
• pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2. Uczniowie mają obowiązek:

• punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
• aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
• uzupełnienia braków wynikających z absencji.

DD..  SSaallaa  lleekkccyyjjnnaa

1. Uczniowie mają prawo do:

• udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą klasy,

• kontrolowania porządku, zostawionego w Sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:

• pozostawienia Sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
• niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy

dydaktycznych.

EE..  OOddppoocczzyynneekk

1. Uczniowie mają prawo do:

• odpoczynku w czasie przerwy.

II  PPrroocceedduurryy  lleekkccyyjjnnee

11..  WWeejjśścciiee  ddoo  kkllaassyy

Przed rozpoczęciem lekcji:

  po pierwszym dzwonku tj. o godz. 7.55, uczniowie są już w klasach i przygotowują
się do  lekcji,

 o godz. 8. 00 wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie z nauczycielem,
 nauczyciel sprawdza listę obecności,
 uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji,
 nauczyciel oddziału przedszkolnego spotyka się z dziećmi przed zajęciami w szatni i

razem idą do swojej sali,
 uczniowie mający zajęcia w pracowni komputerowej, czekają w parach przed

klasopracownią, nauczyciel otwiera klasę, pierwsze do klasy wchodzą dziewczęta
później chłopcy,  szczególne zasady zachowania określa odrębny regulamin
wywieszony w pracowni,
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 uczniowie, którzy w planie zajęć mają wychowanie fizyczne czekają na nauczyciela
przed salą gimnastyczną od strony szatni, szczególne zasady zachowania w sali
gimnastycznej określa odrębny regulamin wywieszony przy drzwiach sali.

22..  ZZaacchhoowwaanniiee  ww  cczzaassiiee  lleekkccjjii

 uczeń odpowiada z ławki stojąc lub przy tablicy, mapie itp.
 nie żuje gumy, nie je,
 nie trzyma na ławce butelek z piciem, ciastek, kanapek, nie będących pomocami do

danej lekcji – jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście,
 obowiązuje zakaz przynoszenia i używania telefonów komórkowych w szkole / jeżeli

uczeń przyniesie telefon i używa go na lekcji, nauczyciel odbiera go i przynosi do
dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wzywa rodziców i oddaje telefon rodzicom/,

 jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na
polecenie nauczyciela.

33..  ZZaakkoońńcczzeenniiee  lleekkccjjii

 lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
 klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy

uczniowie, a kontrolują dyżurni,
 nauczyciele po zakończeniu ostatniej lekcji w klasie sprowadzają uczniów do szatni.

44..  ZZaassttęęppssttwwaa

 w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w
planie lub lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne.

IIII  PPrroocceedduurryy  iinnnnee  nniiżż  lleekkccyyjjnnee

11..  NNiieeoobbeeccnnoośśccii

o rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia na kartkach lub usprawiedliwiają osobiście,
o usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi w ciągu tygodnia po ustaniu

nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane,
o usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym dniu lub najdalej w

następnym dniu. Liczba spóźnień usprawiedliwionych przez rodziców nie może być
większa niż 5 w semestrze,

o ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadzi ostatnią
lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się
zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców,
pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela,

o 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,

o o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,
o uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w

bibliotece lub świetlicy.
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22..  SSttrróójj  sszzkkoollnnyy

 uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie,
 w dni uroczyste i na apele szkolne z okazji świąt państwowych uczniowie przychodzą

w stroju galowym – obowiązuje biała koszula, biała bluzka, chłopcy spodnie czarne
lub granatowe, dziewczynki spódnice,

 w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane
paznokcie,

 dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczynki / kolczyki, jeden
pierścionek, mała broszka, wisiorek/,

 uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe: tenisówki
lub adidasy. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub
obcasie.

33..  SSaavvooiirr  ––  vviivvrree

 uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w
kieszeniach,

 w stołówce uczeń w czasie posiłku nie rozmawia i nie hałasuje,
 w szkole nie można nosić nakryć głowy,
 nie używa się wulgaryzmów,
 nie bije się z kolegami,
 nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek.

IIIIII  DDzziieennnniikkii  ii  oocceennyy

11..  DDzziieennnniikk  lleekkccyyjjnnyy  jjeesstt  ppoodd  ooppiieekkąą  nnaauucczzyycciieellaa  pprroowwaaddzząącceeggoo  zzaajjęęcciiaa..

••  UUcczznniioowwiiee  nniiee  mmooggąą  ww  żżaaddnnyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  pprrzzyynnoossiićć  lluubb  ooddnnoossiićć  ddzziieennnniikkaa
lleekkccyyjjnneeggoo..

22..UUzzuuppeełłnniiaanniiee  bbrraakkóóww::

••  uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole,
••  zgłoszenie nieprzygotowania się do lekcji / przed daną lekcją, nauczycielowi

przedmiotu /, zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba że uczeń decyduje
się ją napisać,

IIVV  KKaarryy  ii  nnaaggrrooddyy

11..  NNaaggrrooddyy::

 za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na
forum klasy,

 za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na forum
szkoły,

 szkoła może skierować pisemną pochwałę do rodziców,
 uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową,
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22..  KKaarryy::

 za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice,
 o ile możliwe, uczeń musi je sam usunąć,
 za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne, lub pisemne w zeszycie /przez

złe zachowanie rozumiemy niedostosowanie się do niniejszego regulaminu/,
 za poważniejsze zachowanie uczeń dostaje naganę na forum klasy,
 uczeń dostaje naganę na forum szkoły
 uczeń jest wezwany na rozmowę z pedagogiem szkolnym,
 za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę,
 uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza

zajęciami obowiązkowymi,
 uczeń może być wyłączony z reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej szkoły.

OO  ssttoossoowwaanniiuu  nnaaggrróódd  ii  kkaarr  ddeeccyydduujjee  wwyycchhoowwaawwccaa  kkllaassyy,,  ww  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  kkoonnssuullttuujjąącc
ssiięę  zz  zzeessppoołłeemm  nnaauucczzyycciieellii  uucczząąccyycchh  ww  ddaanneejj  kkllaassiiee..  DDeeccyyzzjjęę  ww  sspprraawwiiee  ddyyssccyypplliinnaarrnneeggoo
pprrzzeenniieessiieenniiaa  ddoo  iinnnneejj  sszzkkoołłyy  ppooddeejjmmuujjee  ddyyrreekkttoorr  sszzkkoołłyy  ppoo  zzaassiięęggnniięęcciiuu  ooppiinniiii  RRaaddyy
PPeeddaaggooggiicczznneejj..

VV  IInnnnee  wwaażżnnee  uussttaalleenniiaa::

1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu
szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca
ostatniej, w planie zajęć ucznia.

2. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku
szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego.

3. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od
zajęć, o ile znajdują się pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego
przez dyrektora szkoły.

4. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.
5. Za przyniesione do szkoły i zgubione przedmioty wartościowe szkoła nie ponosi

odpowiedzialności finansowej.

Sanok, dnia 15.11.2006 r.


