REGULAMIN UCZNIA
REGULAMIN OPRACOWANO W OPARCIU O:
1. Ustawę z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120
poz. 526, 527 oraz Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 11).
3. § 29 ust. 5 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mysłowicach.
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§1
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwego zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę

przed

wszelkimi

formami

przemocy

fizycznej

bądź

psychicznej

oraz poszanowanie jego godności,
3) poszanowania swej godności, przekonań i własności,
4) swobody wyraŜania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących Ŝycia szkoły,
a takŜe światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
5) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;
6) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
8) wpływania na Ŝycie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia
się w organizacjach działających w szkole,
9) nauki religii w szkole i dni wolnych od zajęć dydaktycznych w czasie trwania
rekolekcji;
10) odpoczynku od zadań domowych w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
/nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałki i piątki/.
2. Uczeń przygotowujący się do konkursów przedmiotowych zewnętrznych, ma prawo
do zwolnienia z odpowiedzi na 1 dzień przed konkursem.
3. Uczniowie, biorący udział w róŜnego typu zawodach i konkursach, maja prawo
do zwolnienia w danym dniu z zajęć edukacyjnych w liczbie godzin określonej
przez nauczyciela prowadzącego.
4. Uczniowie, biorący udział w zawodach sportowych i konkursach zewnętrznych,
mają prawo do zwolnienia z pytania w dniu konkursu oraz na drugi dzień po zawodach
i konkursie.
5. Uczeń ma prawo znać z 1 tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu,
pracy klasowej (nie więcej niŜ 1 w ciągu dnia i nie więcej niŜ 2 w ciągu tygodnia).
6. Uczeń ma prawo w ciągu 2 tygodni otrzymać do wglądu sprawdzony, poprawiony
sprawdzian, pracę klasową.
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7. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania
indywidualnego w domu luba na prośbę rodzica na terenie szkoły.
8. KaŜdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rodziców – zarówno
w przypadku zagroŜenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia
swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
9. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy
organizować imprezy klasowe i szkolne:
1) Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia
karty wycieczki,
2) Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie Ŝarty na
terenie szkoły,
3) Dzień Dziecka i Sportu, imprezy klasowe: Andrzejki, zabawa karnawałowa,
itp. po zajęciach lekcyjnych, Mikołajki, Walentynki, opłatek w ramach godzin
z wychowawcą.
10. Uczeń ma prawo być zwolniony z odpowiedzi ustnej w dniu, w którym jego numer
z dziennika został wylosowany przez samorząd uczniowski, jako tzw. „numer
szczęśliwy”. Jednak nie jest zwolniony z aktywności na lekcji.
11. Uczeń ma prawo być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza oraz wydanej decyzji dyrektora szkoły

§2
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,
a zwłaszcza:
1) przeciwdziałać przejawom brutalności,
2) przestrzegać zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
3) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
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5) informować o zaistniałych zagroŜeniach dotyczących zdrowia i Ŝycia,
6) dbać o dobro, ład i porządek w szkole,
7) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji,
prowadzić staranne zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami
nauczyciela przedmiotu,
8) przestrzegać regulaminów pomieszczeń i obiektów szkolnych wynikających
ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownia komputerowa, świetlica, biblioteka,
szatnia, zajęcia wychowania fizycznego, korytarz szkolny oraz boiska).
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagraŜających zdrowiu
i Ŝyciu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposaŜenie klas i innych
pomieszczeń. Za szkodę wyrządzoną przez ucznia lub grupę uczniów odpowiadają
materialnie ich rodzice (opiekunowie prawni).
4. DyŜurni klasowi dbają o przygotowanie sali oraz kontrolują jej stan po skończonych
zajęciach.
5. W okresie ustalonym przez dyrektora szkoły, kaŜdy uczeń klas IV -VI ma obowiązek
korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłuŜej niŜ wymaga tego zmiana
odzieŜy.
6. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych.
7. Zwolnienie z lekcji moŜe nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą ustną prośbę
rodzica.
8. KaŜdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie zeszytu do korespondencji
lub dzienniczka jako podstawowego dokumentu umoŜliwiającego kontakt ze szkołą.
Wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w zeszycie do korespondencji,
dzienniczku lub na oddzielnej kartce.
9. Uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym do miejsca.
Zabrania się :
1) farbowania włosów;
2) malowania paznokci
3) makijaŜu twarzy
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10. W okresie od października do kwietnia uczeń zobowiązany jest do posiadania obuwia
zmiennego na terenie szkoły.
11. W zakresie uŜywania telefonów komórkowych uczeń ma obowiązek przestrzegania
następujących zasad przyjętych w szkole:
1) uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na posiadanie
i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego.
2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz uŜywania telefonów
komórkowych. Aparaty muszą być wyłączone i schowane.
3) poza zajęciami edukacyjnymi /przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon moŜe
być uŜywany jedynie w trybie „milczy”.
4) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest moŜliwie jedynie
za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
5) naruszenie przez ucznia zasad uŜywania telefonów komórkowych na terenie
szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic
lub prawny opiekun ucznia.
6) zabrania się przynoszenia i korzystania na terenie szkoły z innych urządzeń
elektronicznych.

§3
1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a takŜe postaci jej patrona.
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji
szkoły.
3. Do ceremoniału i tradycji szkoły naleŜą:
1) rozpoczęcie roku szkolnego
2) pasowanie na ucznia klasy I
3) Święto Komisji Edukacji Narodowej
4) Rocznica Odzyskania Niepodległości
5) Dzień Patrona Szkoły połączony z dniem otwartym szkoły
6) poŜegnanie absolwentów szkoły
7) zakończenie roku szkolnego
4. KaŜdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: uroczystości
szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych i indywidualnych wyjść
poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych;
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5. Przez strój galowy naleŜy rozumieć:
1) dla dziewcząt – czarna/granatowa spódnica i biała bluzka
2) dla chłopców – czarne/granatowe spodnie i biała koszula

§4
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę,
100% frekwencję uczeń moŜe otrzymać następujące wyróŜnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji uczniowskiej,
2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
3) list pochwalny do rodziców,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę rzeczową,
6) wpis do „Kroniki szkolnej”,
7) odznakę „Prymus szkoły” i „Wzorowy uczeń” oraz „Ambasador kultury”
8) świadectwo z wyróŜnieniem,
9) stypendium o charakterze motywacyjnym

2. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagród:

1) Pochwałę wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej wobec klasy w
formie ustnej i pisemnej jako pozytywną adnotację w klasowym zeszycie uwag
otrzymuje uczeń, który:
a) udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły
b) słuŜy pomocą innym,
c) dba o własny rozwój intelektualny poprzez udział w róŜnego rodzaju kołach
zainteresowań i artystycznych na terenie szkoły i poza nią,
d) pełni funkcje społeczne w klasie i szkole.

2). Pochwałę Dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał dobre wyniki w konkursach organizowanych przez szkołę lub róŜnego
rodzaju placówki na terenie miasta,
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b) uzyskał bardzo dobre wyniki sportowe w zawodach sportowych na szczeblu
miasta,
c) uzyskał 10 pochwał wychowawcy klasy w ciągu semestru przy jednoczesnym
braku uwag negatywnych.

3) List pochwalny otrzymują rodzice ucznia klasy VI, który w ciągu całego roku
szkolnego:
a) uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce,
b) odznaczał się wzorowym zachowaniem,
c) wyróŜniał się aktywna postawą społeczną.

4) Dyplom uznania otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał bardzo dobre wyniki w konkursach, organizowanych na terenie szkoły
i poza nią,
b) wyróŜniał

się

wybitnymi

osiągnięciami

w

zawodach

sportowych

organizowanych przez placówki na terenie miasta,
c) odznaczał się wzorowym pełnieniem funkcji społecznych,
d) wykazał się odwagą i męstwem w trudnych sytuacjach.

5) Nagrodę rzeczową otrzymuje uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego:
a) uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce,
b) odznaczał się wzorowym zachowaniem,
c) wyróŜniał się aktywna postawa społeczną,
d) uzyskał

wysokie

wyniki

w

róŜnego

rodzaju

konkursach,

zawodach

zorganizowanych przez instytucje i placówki kulturalno – oświatowo –
sportowe na terenie miasta.
e) uzyskał 100% frekwencję

6) Odznakę „Prymus szkoły” otrzymuje uczeń klasy IV – VI za zakończenie I
semestru roku szkolnego, który spełnia następujące kryteria:
a) uzyskał średnią ocen przynajmniej 4.9,
b) otrzymał wzorową ocenę zachowania,
c) wykazał duŜe zaangaŜowanie w Ŝycie klasy i szkoły,
d) godnie reprezentował szkołę na zewnątrz.
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7) Odznakę „Wzorowy uczeń” otrzymuje uczeń klasy I – III na zakończenie I
semestru i zakończenie roku szkolnego, który w ciągu całego semestru:
a) otrzymał tytuł „Ambasadora kultury”,
b) jego poziom osiągnięć ocenia się jako doskonały (A) lub satysfakcjonujący (B),
c) wyróŜniał się kulturą osobistą,
d) zaangaŜował się w Ŝycie klasy

8) Tytuł „Ambasador kultury” otrzymuje uczeń klasy I – III, który w ciągu całego
semestru:
a) jest punktualny – przychodząc do szkoły zawsze wita pracowników, dyrekcję,
nauczycieli i kolegów,
b) jest grzeczny – nie przeszkadza na lekcjach, zachowuje się zgodnie
z regulaminem na przerwach,
c) słuŜy pomocą – kaŜdy kolega lub koleŜanka moŜe prosić o pomoc,
d) chętnie angaŜuje się do organizowania imprez szkolnych w miarę swoich
moŜliwości – bierze udział w akademiach, konkursach, zabawach,
e) swoim przykładem zachęca innych do naśladowania – nie uŜywa brzydkich
wyrazów, odrabia zawsze zadania domowe, na lekcjach bierze aktywny udział,
f) dba o swoich kolegów – opiekuje się młodszymi, napomina kolegów
nie przestrzegających zasad regulaminów szkolnych,
g) podczas wyjść i wycieczek zachowuje się kulturalnie, zawsze słucha poleceń
nauczyciela,
h) dba o dobre imię szkoły starając się brać udział w róŜnych imprezach
pozaszkolnych,
i) jest dumny z tego, Ŝe moŜe być uczniem naszej szkoły, jest emocjonalnie
zaangaŜowany w Ŝycie szkoły,
j) otrzymał tylko trzy uwagi w ciągu semestru (typu brak tarczy, obuwia
zmiennego, przyborów szkolnych).

9) Świadectwo z wyróŜnieniem otrzymuje uczeń, który w roku szkolnym:
a) uzyskał średnią ocen 4.75,
b) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.
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10) Stypendium za wysoki wyniki w nauce otrzymuje uczeń klasy IV od II semestru
oraz kl. V i VI, który w poprzednim semestrze uzyskał wysoką średnią ocen i co
najmniej dobre zachowanie. Stypendium za wysokie osiągnięcia sportowe moŜe
otrzymać uczeń kl. IV od II semestru oraz kl. V – VI, który w indywidualnym
współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym zajął od
I do VI miejsca oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania

11) Wszystkie wybitne osiągnięcia uczniów oraz zachowania i postawy wymagające
odwagi i dzielności odnotowane są w Kronice Szkoły.

3. Odznaki „Prymus szkoły”, „Wzorowy uczeń” i „Ambasador kultury” przyznaje się uczniom
na zakończenie I semestru i zakończenie roku szkolnego.

4. Jeśli uczeń otrzymał wcześniej wyŜej wymienione odznaki, to po weryfikacji kryteriów
odznaczenie zostaje odebrane lub oficjalnie potwierdzone przez dyrektora na forum
społeczności szkolnej.

5. Na świadectwie szkolnym odnotowuje się :
1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty
co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
2) osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu gminnym,
3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu
lub środowiska szkolnego.

§5
1. Uczeń moŜe być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego
poprzez:
1) upomnienie przez wychowawcę klasy,
2) rozmowa z przedstawicielami zespołu wychowawczego,
3) naganę dyrektora szkoły,
4) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
5) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
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6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej samej szkoły,
7) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

2. Uczeń będzie miał obniŜone zachowanie o jeden stopień z pominięciem systemu gradacji
kar w przypadku:
1) uŜycia wulgaryzmu, w czasie rozmowy z pracownikiem szkoły, rodzicem
lub w stosunku do wyŜej wymienionych osób,
2) stwierdzenia wymuszania pieniędzy lub innych cennych rzeczy od kolegów,
3) kradzieŜy.

3. Dyrektor szkoły moŜe wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska
wychowawczego moŜe korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia
do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane
w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą poŜądanych efektów,
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagraŜający zdrowiu i Ŝyciu
innych uczniów,
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieŜe, wymuszenia, zastraszanie.

4. Szkoła informuje rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia o zastosowaniu wobec niego
kary w formie pisemnej (załącznik nr 1 do regulaminu).

5. Od nałoŜonej kary, uczeń, jego rodzice mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora
szkoły w terminie 2 tygodni od dnia uzyskania kary.

6. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu
szkolnego, a w szczególnych przypadkach powoływanym przez siebie zespołem
wychowawczym rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
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7. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
8. Spory między nauczycielami i rodzicami rozstrzyga dyrektor szkoły.

§6
1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice
lub uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele.
4. Regulamin wchodzi w Ŝycie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
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