Załącznik nr 4
do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

REGULAMIN UCZNIOWSKI
Regulamin uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce jest kodeksem wewnętrznego
życia szkoły. Obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin jej funkcjonowania. Określa prawa
i obowiązki wszystkich uczniów.
§ 1.
Społeczność szkolna
1. Społeczność szkolną tworzą: uczeń, rodzic, nauczyciel, inny pracownik szkoły.
2. Każdy członek społeczności szkolnej - jako człowiek, bez względu na swój wiek
i funkcję ma prawo do:
1) poszanowania swej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności,
2) bezpiecznych i zapewniających zachowanie zdrowia warunków pracy.
3. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
1) szanować godność i dobre imię innych osób,
2) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia,
3) okazywać tolerancje w stosunku do inności drugiego człowieka,
4) dbać o dobro podległych sobie osób,
5) rzetelnie i sprawiedliwie oceniać ich zachowanie oraz osiągnięcia,
6) przestrzegać przepisów i postanowień władz szkoły.
§ 2.
Postawy i zachowania uczniowskie
1. Podstawą kształtowania postaw i zachowań ucznia jest system wartości przyjętych
w szklonym programie wychowawczo – profilaktycznym.
2. Uczeń ma prawo do:
1) wyrażania swoich opinii i poglądów,
2) podmiotowego i życzliwego traktowania,
3) przynależenia do działających w szkole i poza nią organizacji uczniowskich i kół
zainteresowań,
4) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych
formach współzawodnictwa,
5) uczestniczenia na przyjętych w szkole zasadach, w wycieczkach, biwakach, imprezach
szkolnych i pozaszkolnych,
6) uczestniczenia w życiu społecznym klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
7) zwrócenia się o pomoc do wychowawcy, pedagoga, dyrekcji, innych pracowników
szkoły w rozwiązywaniu wszelkich problemów.
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3. Uczeń ma obowiązek :
1) właściwie zwracać się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych
uczniów,
2) dbania o schludny wygląd stosownie do sytuacji,
3) znać swój tygodniowy rozkład zajęć,
4) zawsze dbać o dobre imię szkoły,
5) rozwiązywać nieporozumienia na drodze rozmów i negocjacji,
6) zapoznać się z wywieszonymi na tablicy informacyjnej dla uczniów kartami zastępstw
4. Strój uczniowski powinien odpowiadać poniższym wymaganiom:
1) ubiór musi być schludny i stosowny do sytuacji,
2) zabrania się noszenia strojów wyzywających, tj. odkrywających ciało, zbyt obcisłych,
nieprzystających do sytuacji, z prowokującymi napisami, znakami, symbolami, itp..
3) podczas uroczystości szkolnych i lokalnych (np. rozpoczęcie roku szkolnego, święta
państwowe, egzamin) obowiązuje strój oficjalny.
5. Ucznia obowiązuje zakaz:
1) „kotowania” kolegów i koleżanek z młodszych klas,
2) prowokowania i okazywania zachowań agresywnych,
3) organizowania i uczestniczenia w bójkach i zachowaniach zagrażających
bezpieczeństwu innych osób,
4) zastraszania innych osób,
5) wyłudzania czegokolwiek od kogokolwiek,
6) posiadania, rozprowadzania i stosowania wszelkich środków psychoaktywnych
tj. narkotyków, alkoholu, papierosów, leków, e- papierosa, itd.,
7) wykonywania rażącego makijażu, tatuowania się,
8) noszenia wymyślnych fryzur oraz biżuterii niedostosowanej
do sytuacji szkolnej, powodującej zagrożenie bezpieczeństwa np. duże kolczyki,
ostre pierścionki, pirsing, itp.,
9) używania podczas zajęć lekcyjnych telefonu komórkowego z wyłączeniem sytuacji
szczególnych.
10) używania na terenie szkoły telefonu komórkowego w funkcji głośnika zewnętrznego.
6. Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie lekcji możliwe jest wyłącznie w sytuacjach
szczególnych takich jak: choroba czy zdarzenia losowe, wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców.
7. W przypadku niezastosowania się do zakazów w pkt.5 ppkt.10 i 11 telefon i sprzęt zostanie
odebrany uczniowi i przekazany rodzicom ( prawnym opiekunom).
§ 3.
Samorządność uczniowska
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem reprezentującym ogół
uczniów jest rada samorządu uczniowskiego.
2. Wszystkim uczniom w ramach uprawnień samorządowych przysługuje prawo do:
1) opracowania i uchwalenia ordynacji wyborczej dotyczącej wyborów do rady
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samorządu uczniowskiego oraz regulaminu jej działania - na ogólnym zebraniu
uczniów w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego,
2) wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci RSU i rad
samorządów klasowych,
3) wybieranie spośród grona nauczycielskiego opiekuna samorządu uczniowskiego
(opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy).
4) zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami.
3. Uczniowie mają obowiązek respektować uchwały i programy działania rady samorządu
uczniowskiego.
4. Rada samorządu uczniowskiego ma prawo do :
1) organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej, rozrywkowej, wolontariatu i prac porządkowych, zgodnie
z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi,
2) redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia tablicy informacyjnej,
3) interweniowania w przypadkach naruszenia przez uczniów lub nauczycieli zasad
regulaminu uczniowskiego,
4) przedstawiania padzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi szkoły
wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów i praw organów samorządu uczniowskiego.
§4
Lekcja
1. Lekcja jest główna forma zajęć edukacyjnych w szkole.
2. W stosunku do tej formy nauczania i wychowania uczeń ma prawo do :
1) znajomości celu i zadań lekcji,
2) jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści
3) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności,
4) odpoczynku w trakcie przerw międzylekcyjnych,
5) wolnych od prac domowych ferii i przerw świątecznych.
3. Uczeń ma obowiązek:
1) uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się do nich
oraz aktywnie w nich uczestniczyć,
2) przestrzegać zasad organizacji pracy na lekcji:
a) zachować dyscyplinę,
b) nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
c) nie spożywać posiłków.
3) pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku,
4) nie spóźniać się,
5) nie opuszczać samowolnie lekcji,
6) uzupełniać braki wynikające z absencji,
7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni,
8) dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt,
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9) w przypadku stałego zwolnienia z lekcji religii, przebywać w świetlicy
szkolnej (jeżeli wymaga tego organizacja planu lekcji),
10) uczniowie, którzy są dyżurnymi maja obowiązek dbać o ład i porządek w klasie.
§5
Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia *
* Ustalenia szczegółowe dotyczące sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia zawarte
są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
1. Uczniowie maja prawo do:
1) jawnej i umotywowanej oceny,
2) znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań, jakimi będą musieli sprostać,
3) najwyżej 3 prac klasowych w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż 1 dziennie,
4) ustalenie terminu pracy klasowej z nauczycielem przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem,
5) w uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenie losowe) poprawianie oceny
niedostatecznej pracy pisemnej w ciągu 14 dni od dnia oddania pracy,
6) uzyskania informacji o swoich postępach w nauce u wychowawcy lub nauczyciela
przedmiotu,
7) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) przygotować się do sprawdzenia wiedzy i umiejętności poprzez powtórzenie
materiału,
2) przynieść materiały wymagane na pracy klasowej przez nauczyciela (papier
podaniowy, przybory geometryczne, słowniki),
3) zaliczenia pracy klasowej w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w
terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela
§6
Frekwencja
1. Uczniowie mają prawo :
1) zwolnienia się, na prośbę rodziców, u nauczyciela z wyjazdu lub innych zajęć
organizowanych w ramach lekcji, jeśli wiąże się to z wydatkami pieniężnymi, na które
rodziców danego ucznia nie stać. Uczeń zwolniony z wyjazdu powinien uczestniczyć w
zajęciach lekcyjnych z inną klasą wskazaną przez wychowawcę,
2) być zwolnieni czasowo z lekcji wychowania fizycznego, jeśli przedstawią zaświadczenie
lekarskie wychowawcy i nauczycielowi wychowania fizycznego oraz deklarację
rodziców o zapewnieniu opieki nad swoim dzieckiem podczas trwania lekcji. Dłuższe
zwolnienie odbywa się na podstawie decyzji dyrektora.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz we wszystkich
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zajęciach organizowanych w czasie lekcji ,
2) punktualnie przychodzić na zajęcia,
3) usprawiedliwiać nieobecności w szkole bezpośrednio po zakończeniu absencji
(najpóźniej w ciągu dwóch tygodni) w formie pisemnej lub elektronicznej,
4) zgłaszać wychowawcy klasy lub nauczycielowi informację o złym samopoczuciu
w danym dniu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji (po uprzedniej konsultacji ze
szkolną służbą zdrowia),
5) w czasie trwania lekcji przebywać w sali lekcyjnej , bibliotece lub świetlicy.
§7
Zdrowie i bezpieczeństwo
1. Uczniowie mają prawo do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa oraz uzyskania
pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku lub zachorowania.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie zagrażać swoim zachowaniem
bezpieczeństwu innych,
2) wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
3) po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę,
4) respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące badań specjalistycznych,
szczepień, itp.,
5) oddawać do szatni wierzchnią odzież* lub schować ją do torby ,
6) dbać o higienę osobistą ,
7) zgłaszać pracownikom szkoły informacje o zaobserwowanych sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu.
* Szczegółowe ustalenia w " Regulaminie szatni "
3. Zabrania się uczniom:
l) samowolnego wychodzenia poza teren szkoły podczas lekcji i przerw,
2) zapraszania do szkoły osób obcych bez uprzedniego uzgodnienia z pracownikiem
szkoły.
3) przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
takich jak: bron, gaz, petardy, materiały wybuchowe, środki odurzające, używki i inne.
§8
Nagrody i kary
1. Nagrody przyznaje się uczniom za :
l) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
2) zdobycie wysokich lokat w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, czy
innych formach współzawodnictwa,
3) aktywna, działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
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4) wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu,
5) pracę na rzecz szkoły i środowiska,
6) inne szczególne osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród :
1) pochwała od wychowawcy na forum klasy,
2) pochwała od dyrektora na forum klasy, na apelu szkolnym,
3) dyplom uznania,
4) list gratulacyjny,
5) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa.
3. Z wnioskiem o nagrodę występuje do dyrektora szkoły: wychowawca, nauczyciel, opiekun
koła , samorząd uczniowski oraz organizacje i instytucje współdziałające ze szkołą.
Z wnioskiem o nagrodę do organu prowadzącego występuje dyrektor szkoły ( zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej).
4. Uczeń podlega karze za:
1) notoryczne zaniedbywanie obowiązków szkolnych,
2) niszczenie mienia szkoły,
3) naruszanie nietykalności osobistej innych uczniów, nauczycieli lub pracowników
szkoły,
4) arogancję i wulgarne zachowanie wobec innych uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
5) brak zdyscyplinowania (utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych bądź
pozalekcyjnych),
6) nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów; picie alkoholu,
7) zażywanie środków psychoaktywnych lub ich rozprowadzanie na terenie szkoły,
8) nieprzestrzeganie zasad i norm życia społecznego,
9) kradzież mienia szkolnego lub własności innych,
10) psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad innymi,
5. Rodzaje kar:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie z uczniem,
2) nagana udzielana przez wychowawcę,
3) upomnienie udzielone przez dyrektora na forum klasy,
4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
5) nagana udzielona uczniowi w obecności rodziców przez komisje wychowawczą,
6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
7) ograniczenie, na czas określony, uprawnień ucznia do korzystania z imprez szkolnych,
wycieczek, zawodów sportowych, itp.,
8) wykonanie pracy użytecznej na rzecz szkoły,
9) przeniesienie ucznia do równoległej klasy,
10) na wniosek dyrektora szkoły, uczeń może zostać przeniesiony, po uzyskaniu zgody
kuratora do innej szkoły.
6. Rodzaj nałożonej kary powinien być adekwatny do stopnia przewinienia.
7. Wniosek o nałożenie kary może złożyć: nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły, rada
pedagogiczna, rada samorządu uczniowskiego.
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9. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary do dyrekcji szkoły
w ciągu 7 dni od daty udokumentowania nałożonej kary.
10. Informacje o wszystkich nagrodach i karach odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym
odpowiednio przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
§9
Tryb składania skarg
w przypadku naruszania praw zawartych w regulaminie szkoły.
1. W przypadku stwierdzenia przez ucznia, że naruszane są jego prawa regulaminowe
może on złożyć skargę w pierwszej kolejności do wychowawcy, następnie do
pedagoga, ostatecznie do dyrektora szkoły.
2. Uczeń ma prawo do rzetelnej informacji dotyczącej sposobu rozpatrzenia sprawy.
3. Uczeń ma prawo odwołać się od podjętych postanowień do dyrektora. Decyzja
dyrektora jest ostateczna.
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