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REGULAMIN UCZNIA 

Załącznik do Statutu nr 4  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 1 

1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,               

w tym do: 

a) znajomości programu nauczania na dany rok dla swojej klasy, 

b) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

c) tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

d) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

e) nauki według indywidualnych programów kształcenia (tj. uczniowie zdolni po spełnieniu 

odpowiednich warunków), 

2) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce, możliwości zwrócenia się do 

nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występujących 

w zadaniach domowych, 

3) indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych oraz indywidualnej organizacji prac 

domowych, 

4) korzystania z dostępnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

5) wypoczynku na przerwach, 

6) korzystania z biblioteki i świetlicy szkolnej, 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, pogłębiania wiedzy w tym do: 

a) udziału we właściwych zajęciach lekcyjnych i wybranych przez siebie organizowanych przez 

szkołę zajęciach pozalekcyjnych, 

b) zgłoszenia nauczycielom problemów budzących szczególne zainteresowanie z prośbą                          

o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu, 

c) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych; 

8) sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,                        

a w szczególności do: 

a) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych, 

b) pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

c) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

d) znajomości bieżących ocen z poszczególnych przedmiotów oraz jawności oceniania, 

e) uzyskania uzasadnienia oceny, 

f) znajomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminów pisemnych sprawdzianów             

i prac klasowych, 

g) złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej           

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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9) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu w szkole, ochrony 

przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, nietykalności osobistej oraz 

ochrony i poszanowania  godności osobistej, 

10) kształtowania postaw prospołecznych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym 

w tym poprzez udział w pracach z zakresu wolontariatu, 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie szkolnym oraz możliwość zrzeszania 

się w organizacjach uczniowskich działających w szkole, w tym do: 

a) zgłaszania władzom szkoły, nauczycielom, przedstawicielom, samorządu uczniowskiego 

wniosków i postulatów dotyczących spraw uczniowskich, 

b) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, 

c) korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu oraz środków dydaktycznych 

przeznaczonych do ogólnego użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem na zasadach ustalonych 

przez szkołę, 

12) zwolnienia ze szkoły na pisemną prośbę rodziców (zwolnienia udziela wychowawca klasy po 

skontaktowaniu się z nauczycielami przedmiotów, w przypadku nieobecności wychowawcy 

zwolnienia udziela dyrektor szkoły),  

13) zwolnienia z części zajęć szkolnych w danym dniu w przypadkach losowych, np. zdrowotnych, po 

konsultacji telefonicznej wychowawcy, dyrektora szkoły lub higienistki szkolnej z rodzicem 

ucznia, 

14) kultywowania tradycji szkoły, wzbogacania ceremoniału szkolnego i uczestnictwa uroczystościach 

szkolnych, 

15) nagrody za wysokie wyniki w nauce, wzorową postawę społeczną zgodnie ze statutem szkoły. 

2. Każdy uczeń uznający, że wymienione wyżej prawa zostały naruszone ma prawo zasygnalizować    

     swój problem wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły lub szkolnemu rzecznikowi praw ucznia. 

§ 2 

1. Uczeń szkoły ma obowiązek: 

1) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje, 

2) systematycznie uczęszczać do szkoły i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, 

3) pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej warunki i czas do 

nauki, 

4) przedłożyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie nieobecności spowodowanych 

chorobą, ważną potrzebą rodzinną lub przyczyną losową  na zajęciach edukacyjnych w terminie 

do 14 dni po zaistniałej nieobecności. Usprawiedliwienia dostarczane po terminie nie będą 

uwzględniane, 

5) współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, 

6) być współodpowiedzialnym za wyniki pracy szkoły i wszystkie sprawy społeczności 

uczniowskiej, 

7) dbać o czystość i poprawność używanego języka, 

8) okazywać szacunek każdemu człowiekowi, w tym nauczycielom, wychowawcom oraz innym 

pracownikom szkoły, 

9) pomagać w miarę swoich możliwości w nauce kolegom, tym którzy mają trudności powstałe                    

z przyczyn od nich niezależnych, 

10) tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim 

przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwa, wystrzegać się plotkarstwa i lizusostwa, 
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11) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza: 

a) przeciwdziałać wszelkim przejawom wandalizmu i nieodpowiedzialności oraz marnotrawstwu 

i niszczeniu majątku szkoły, 

b) ponosić materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w sposób rozmyślny w mieniu 

szkolnym, 

c) chronić, pomnażać, szanować wytwory własnej pracy oraz pracy innych, szanować mienie 

własne, społeczne oraz mienie innych, 

d) dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleń w szkole i jej otoczeniu, 

e) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów,         

w szkole i poza szkołą, tj. nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu, nie zażywać środków 

narkotyzujących i innych środków odurzających, 

f) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 

fryzury, 

12) nosić odzież i obuwie właściwe dla rodzaju zajęć, tzn. 

a) nosić na terenie szkoły obuwie zmienne typu sportowego (np. adidasy, trampki o białej lub 

jasnej podeszwie), 

─ noszenie obuwia zmiennego obowiązuje wszystkich uczniów przez cały rok szkolny, 

chyba, że zaistnieją uzasadnione powody, aby ucznia zwolnić z tego obowiązku, 

─ decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z obowiązku noszenia obuwia zmiennego podejmuje 

dyrektor szkoły, 

─ zabrania się przybywania na teren szkoły oraz opuszczania go w obuwiu zmiennym, 

─ szczegółowe zasady obowiązku noszenia obuwia zmiennego, kontroli spełniania tego 

obowiązku oraz konsekwencji jego nieprzestrzegania reguluje odrębny regulamin 

uchwalony w porozumieniu z radą rodziców oraz samorządem uczniowskim. 

b) nosić strój codzienny, który powinien być czysty, wygodny, funkcjonalny, skromny,                       

w stonowanych kolorach oraz nie powinien odsłaniać pleców, dekoltu, brzucha, 

c) nosić w czasie uroczystości szkolnych strój oficjalny w postaci białej koszuli i ciemnych 

spodni lub w przypadku dziewcząt białej bluzki i ciemnych spodni lub spódnicy, 

d) ubierać na zajęcia wychowania fizycznego obowiązujący strój gimnastyczny (np. białą 

koszulkę, czarne lub granatowe spodenki) oraz zdjąć wszelkie ozdoby i biżuterię, 

13) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, 

14) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz ustaleniom 

samorządu uczniowskiego, 

15) uczestniczyć w pracach samorządu klasowego, 

16) przestrzegać ustaleń władz szkolnych oraz ustaleń wynikających z ogólnych przepisów prawa 

oświatowego i innych postanowień zawartych w niniejszym statucie. 

ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW 

§ 3 

1. Uczniom nie wolno: 

1) stosować przemocy fizycznej i psychicznej, 

2) działać na szkodę innych osób, 

3) zaniedbywać przyjętych na siebie obowiązków, 
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4) spóźniać się na lekcje i wagarować, 

5) przeszkadzać innym podczas lekcji, 

6) wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych wypadków za pozwoleniem 

nauczyciela, 

7) przebywać podczas przerw oraz podczas oczekiwania na zajęcia lekcyjne lub odwóz poza terenem 

szkoły, 

8) wychodzić poza teren budynku szkoły bez zezwolenia, 

9) przebywać w szatniach szkolnych poza czasem przeznaczonym na zmianę obuwia oraz 

pozostawienie lub zabranie odzieży wierzchniej, 

10) niszczyć mienia szkoły oraz innych osób, 

11) używać wulgarnego słownictwa, 

12) palić papierosów, pić alkoholu, 

13) posiadać szkodliwych używek, 

14) przynosić do szkoły: 

a) wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, 

b) biżuterii i innych wartościowych przedmiotów, za zgubienie/utratę których szkoła nie 

odpowiada materialnie, 

15) malować się, malować paznokci, farbować włosów, mieć tatuaży oraz piercingu, mieć wygolonej 

głowy bez istotnych dla zdrowia powodów. 

2. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania przez uczniów bez zezwolenia urządzeń 

elektronicznych takich jak: aparaty telefoniczne, dyktafony, mp3, aparaty fotograficzne, kamery                 

i inne. 

1) Zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego podczas 

zajęć edukacyjnych oraz przerw (sprzęt powinien być wyłączony i schowany). 

2) Użycie telefonu komórkowego może nastąpić jedynie za zgodą nauczyciela – dotyczy to zarówno 

zajęć edukacyjnych jak i przerw. 

3) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jest 

absolutnie zabronione w każdym czasie. 

4) Uczeń łamiący powyższe zasady zobowiązany jest oddać urządzenie (pozbawione nośników 

danych, np. karty SIM, karty pamięci) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub nauczycielowi 

dyżurującemu. 

5) Nauczyciel obowiązany jest odnotować zajście w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca 

skutecznie poinformować o tym fakcie rodziców. 

6) Urządzenie zostanie umieszczone w depozycie szkolnym do momentu odebrania go przez 

rodziców ucznia lub na życzenie rodzica w wyjątkowej sytuacji przez wychowawcę lub dyrektora 

zwrócone uczniowi pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z regulaminem. 

7) Nieprzestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych wpływa negatywnie na ocenę zachowania. 

NAGRODY 

§ 4 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 
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2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) wzorową frekwencję, 

5) dzielność i odwagę, 

6) udział w życiu szkoły – pracę w samorządzie uczniowskim i innych organizacjach szkolnych, 

7) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

8) postępowanie lub czyny nie należące do obowiązków ucznia, a przynoszące chlubę 

szkole i rozsławiające dobrą opinię i imię szkoły, lub środowiska swojego zamieszkania, 

9) prace społeczno-użyteczne w tym za działalność w wolontariacie szkolnym, 

10) wzorowe czytelnictwo. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego lub 

rady pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich, 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) dyplom i list pochwalny do rodziców, 

4) nagrody rzeczowe, (przyznane przez dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną) 

5) pochwała ustna wychowawcy na forum klasy, 

6) publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły, 

7) list gratulacyjny, wręczany przez dyrektora szkoły rodzicom wyróżnionego ucznia na forum 

szkoły, 

8) podziękowania dla rodziców podczas spotkań z rodzicami. 

4. Nagroda może być przyznana indywidualnie uczniowi, zespołowi klasowemu oraz grupie uczniów. 

5. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody. Obowiązek ten spełnia 

wychowawca. 

6. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody można składać zgodnie z zapisami statutu szkoły. 

KARY 

§ 5 

1. Uczeń szkoły może otrzymać karę za nieprzestrzeganie statutu szkoły. 

2. Kary udzielane są uczniowi przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły na wniosek opiekuna 

organizacji szkolnej, nauczycieli lub innych pracowników szkoły. Możliwe jest też udzielenie kary 

zbiorowej dla grupy uczniów lub całej klasy. 

3. Sposób ukarania dostosowuje się do wieku ucznia i rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 2 miesiące), jeśli uczeń 

uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, rady rodziców lub rady 

pedagogicznej. 

4. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek 

ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia. 

6. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy wobec ucznia lub klasy, 
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2) uwaga w dzienniku lekcyjnym wpisana przez nauczyciela lub wychowawcę klasy, 

3) upomnienie dyrektora, 

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

6) pisemna nagana wychowawcy klasy umieszczona w arkuszu ocen, 

7) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

8) skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej szkoły zgodnie z procedurami określonymi               

w ust. 7 i 8 niniejszego regulaminu. 

7. Po wyczerpaniu wszystkich  możliwości oddziaływań wychowawczych określonych w ust. 6 pkt 1-7, 

uczeń na wniosek dyrektora szkoły, może być przeniesiony przez Śląskiego Kuratora Oświaty                  

w Katowicach do innej szkoły. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna 

po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia. Wniosek dotyczący ucznia 

przyjętego spoza obwodu szkoły nie wymaga uchwały rady pedagogicznej. 

8. Dyrektor może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

1) stosuje przemoc w stosunku do innych uczniów, 

2) dopuścił się udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

3) wulgarnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów, 

4) nagminnie opuszcza z nieusprawiedliwionych przyczyn zajęcia lekcyjne, 

5) spożywa i/lub rozprowadza środki uzależniające. 

9. Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w statucie szkoły będzie miało 

wpływ na obniżenie oceny zachowania. 

10. W przypadku naruszenia przez ucznia przepisów prawa, dyrektor szkoły powiadamia rodziców                 

i jednocześnie Policję (a jeśli istnieje potrzeba odpowiednie służby). 

11. Niewłaściwe zachowania ucznia odnotowywane są przez nauczyciela w formie uwag w dzienniku 

lekcyjnym. 

12. Zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez wychowawcę klasy, bądź wnioskowania 

przez niego do organów szkoły o nałożeniu kar wyższych, pozostających w gestii dyrektora szkoły 

lub rady pedagogicznej. 

13. Każda wymierzona kara winna być odnotowana w dokumentacji szkolnej. 

14. Kara nagany wychowawcy klasy oraz nagana dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w formie 

pisemnej na druku przygotowanym przez szkołę. Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca lub 

dyrektor szkoły. Dokument przekazywany jest do wiadomości rodzicowi. Przyjęcie dokumentu do 

wiadomości uczeń i rodzic potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

15. Uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od nałożonej kary zgodnie z zapisami 

§13 ust.4 statutu szkoły. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

§ 7 

1. Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone, odpowiednie do wieku, 

współmierne do przewinienia, wyczerpująco uzasadnione i stosowane w trybie określonym                        

w statucie. 

2. Uczeń lub jego rodzic ma prawo w formie pisemnej odwołać się od nałożonej kary. 
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3. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez: samorząd uczniowski, 

wychowawcę, rodziców lub szkolnego rzecznika praw ucznia w terminie 7 dni od nałożenia kary. 

4. Rzecznikowi praw ucznia przysługuje prawo wniesienia odwołania od kary orzeczonej w stosunku do 

ucznia lub grupy uczniów z urzędu bez konieczności składania odwołania przez ucznia. 

5. Podobnie, zainteresowani uczniowie mogą złożyć zastrzeżenia w sprawie przyznanej nagrody do 

dyrektora poprzez: samorząd uczniowski, wychowawcę, rodziców lub szkolnego rzecznika praw 

ucznia w terminie 7 dni od przyznania nagrody. 

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie ucznia dotyczące kary lub zastrzeżenie dotyczące przyznanej 

nagrody poprzez: analizę dokumentów, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej 

wyjaśnienie zespołowi wychowawczo-profilaktycznemu lub radzie pedagogicznej. 

7. Dyrektor może utrzymać, cofnąć lub zmienić przyznaną nagrodę lub karę. 

8. Dyrektor wydaje decyzję na piśmie wszystkim zainteresowanym stronom w terminie do 14 dni. 

9. Od decyzji dyrektora szkoły uczeń, rodzice mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty. 

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA 

§8 

1. W  szkole działa szkolny rzecznik praw ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności 

uczniów. 

2. Kandydatem na rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, który           

wyrazi zgodę na kandydowanie do wyborów i pełnienie funkcji w przypadku wyboru. 

3. Kadencja szkolnego rzecznika praw ucznia trwa 3 lata. 

4. Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki    

działania, tryb postępowania w sprawach spornych oraz tryb przeprowadzania wyborów. 

5. Szkolny rzecznik praw ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych           

pracowników szkoły lub z własnej inicjatywy. 

6. Środki działania szkolnego rzecznika praw ucznia: 

1) rozpatrywanie indywidualnych skarg;  

2) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom; 

3) współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami; 

4) współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym; 

5) sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w szkole. 

7. Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców oddziałów. 

8. Do zadań rzecznika należy w szczególności:  

1) egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów; 

2) przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w szkole; 

3) upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli            

i innych pracowników w szkole; 

4) zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących 

uczniów; 

5) przedstawianie na zebraniu rady pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw 

dziecka i ucznia; 



STATUT SP W PRZYSTAJNI                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 4 

8 

 

6) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszania kar wynikających                 

z naruszenia przepisów określonych w statucie; 

7) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim i dyrektorem szkoły. 

9. Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności: 

1) znajomość statutu szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka, szkolnych regulaminów i procedur; 

2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia; 

3) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw dziecka i ucznia oraz rozwiązywanie spraw 

spornych; 

4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania; 

5) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach; 

6) monitorowanie realizacji spraw spornych; 

7) składanie sprawozdania ze swojej działalności radzie pedagogicznej na koniec każdego semestru. 

 

 

 

 


