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Regulamin Szkoły Podstawowej „Edukacja”  

we Wrocławiu 

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę Prawo oświatowe z  dnia 14 grudnia 2016 r. 

z późniejszymi zmianami oraz Statut Szkoły Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu. 

Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutów, zgodnie z potrzebami codziennej pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

I Założenia ogólne: 

Każdy członek wspólnoty szkolnej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego 

regulaminu . 

II Regulamin szkoły reguluje następujące dziedziny: 

1. Prawa ucznia 

2. Obowiązki ucznia 

3. Prawa rodziców 

4. Obowiązki rodziców 

5. Prawa Nauczyciela 

6. Obowiązki nauczyciela 

7. Podstawowe zasady zachowania ucznia 

8. Rodzaje konsekwencji – nagród i kar stosowanych wobec uczniów 

9. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

Ponadto: 

10. Samodzielność w pracy ucznia 

11. Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu 

12. Wyjścia i wycieczki szkolne 

13. Samodzielny powrót ucznia 

14. Podręczniki szkolne 

15. Przerwy 

16. Zasady zachowania na terenie szkoły i parkingu 

1. Prawa ucznia 

Uczeń ma prawo do: 

1) Zachowania wolności słowa i godności osobistej; 

2) Szacunku dla poglądów oraz przekonań własnych i jego rodziny; 

3) Poszanowania jawnego wyrażania swoich poglądów i opinii, także dotyczących życia 

szkoły, jednakże w sposób nienaruszający niczyjej godności oraz jego osoby; 
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4) Przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy; 

5) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zdolnościami 

i zainteresowaniami; 

6) Uczeń ma prawo do korzystania ze sprzętu i wyposażenia szkoły podczas zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz z pomocy dydaktycznych będących własnością 

szkoły, za zgodą nauczyciela, a  w niektórych przypadkach jedynie pod nadzorem 

nauczyciela; 

7) Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole 

zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy 

psychicznej i fizycznej – zarówno ze strony innych uczniów jak i personelu szkoły; 

8) Uzyskiwania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej od wychowawcy, 

nauczycieli, specjalistów szkolnych i dyrektora szkoły; 

9) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, zgodnie ze 

swoimi możliwościami; 

10) Wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów do Samorządu 

Uczniowskiego i Samorządu Klasowego; 

11) Opracowywania i uchwalenia Regulaminu Działalności Samorządu Uczniowskiego 

oraz wyboru opiekuna Samorządu; 

12) Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych ( jedynie w uzasadnionych 

przypadkach – np. dwugodzinne sprawdziany lub konkursu dopuszczalne jest 

zatrzymanie ucznia w sali lekcyjnej); 

13) Skorzystania z telefonu komórkowego lub z telefonu w sekretariacie szkoły tylko 

w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. zdrowotnych) za zgodą wychowawcy, 

nauczyciela lub dyrektora szkoły; 

14) Zwolnienia przez wszystkich nauczycieli z obowiązku odrabiania pracy domowej 

w okresie przerw świątecznych i ferii; 

15) Jawnego oceniania swojej wiedzy i umiejętności, zgodnie z kryteriami i zasadami 

przedstawionymi przez każdego nauczyciela na początku roku szkolnego  

i zawartymi w WSO, będącym częścią integralną Statutu Szkoły Podstawowej; 

16) Oceny z poszczególnych przedmiotów są odzwierciedleniem kompetencji (wiedza i 

umiejętności) ucznia. Na tę ocenę nie może mieć wpływu zachowanie ucznia, które 

ocenia się odrębnie, według kryteriów oceniania zachowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunku ucznia do zapisów zawartych w  Regulaminie Szkoły 

Podstawowej; 
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17) Uczeń ma prawo zgłoszenia nauczycielowi nieprzygotowania do lekcji, przed jej 

rozpoczęciem, zgodnie z zasadami zawartymi w PSO; 

18) Informacja o sprawdzianach i ich zakresie, powinna być podana na dwa tygodnie przed 

terminem (nie dotyczy kartkówek niezapowiedzianych zgodnie z PSO ), Wyniki 

powinny być podane uczniowi do wiadomości nie później niż dwa tygodnie po 

przeprowadzonym sprawdzianie, a w przypadku dłuższych wypowiedzi pisemnych z 

języka polskiego nie później niż trzy tygodnie; 

19) W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian wiadomości i kompetencji, 

a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy; 

 

2. Obowiązki ucznia  

Uczeń Szkoły Podstawowej „Edukacja” ma obowiązek dokładnie z pomocą rodziców/ 

opiekunów prawnych, zapoznać się z Regulaminem Szkoły i stosować się do jego 

wszystkich zasad: 

1) Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne; 

2) W każdej sytuacji powinien starać się zachować godnie i zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami życia społecznego;  

3) Uczeń powinien być koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do młodszych i słabszych; 

4) Szanować cudzą własność prywatną i mienie szkoły, a także nie naruszać bez 

pozwolenia przestrzeni osobistej innych osób; 

5) Zawsze godnie reprezentuje szkołę; 

6) Dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet w każdym  środowisku; 

7) W czasie ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych, lokalnych  

i patriotycznych oraz w inne dni określone przez Dyrektora, ucznia szkoły podstawowej 

„Edukacja” obowiązuje strój galowy; 

8) Codzienny ubiór ucznia powinien być schludny, a wygląd powinien licować z wiekiem 

ucznia i środowiskiem w jakim przebywa; 

9) Uczeń ma obowiązek w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelnie 

pracować nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności; 

10) Uczeń ma zgodnie z przepisami prawa realizować obowiązek szkolny, czyli uczęszczać 

na zajęcia.  W przypadku opuszczenia ponad 50% przewidzianych w semestrze godzin 

lekcyjnych z danego przedmiotu, może zostać z tego przedmiotu nieklasyfikowany; 
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11) Uczeń ma obowiązek przestrzegania i wykonywania poleceń nauczycieli, Dyrekcji 

Szkoły i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów;  

12) Dbać o własne zdrowie poprzez przyjmowanie właściwej pozycji w ławce – siedzenie 

w ławce szkolnej prosto – plecy oparte o krzesło, ze swobodnie opuszczonymi przed 

krzesło nogami; 

13) Uczeń ma obowiązek posiadania osobnych zeszytów do każdego z przedmiotów 

(szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają nauczyciele prowadzący) oraz 

własnych przyborów szkolnych, stroju na w-f i na zajęcia na pływalni. 

Podczas lekcji powinien korzystać z podręczników, zgodnych z podstawą programową 

i obowiązującą w danym roku szkolnym, które zostały mu wypożyczone przez szkołę 

lub zakupionych przez rodziców;  

14) Uczeń ma obowiązek szanować książki oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, 

które stanowią własność szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia 

podręczników, zniszczenia wyposażenia lub mienia szkoły, koszty poniesionych strat 

ponoszą rodzice ucznia. W przypadku, jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty 

solidarnie zostaną podzielone pomiędzy wszystkich rodziców (w klasie/ w szkole); 

15) Nieobecność ucznia w szkole należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni od daty jej 

zakończenia, Usprawiedliwienie przez rodzica nieobecności wymaga formy pisemnej i 

należy je dostarczyć wychowawcy klasy. W przypadku przewidywania dłuższej 

nieobecności ucznia, rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym wychowawcę 

najpóźniej w 3 dniu nieobecności; 

16) Zasady usprawiedliwiania nieobecności: 

 usprawiedliwienie powinno być dostarczone w terminie – najpóźniej 7 dni po 

powrocie ucznia do szkoły; 

 niedotrzymanie terminu usprawiedliwienia skutkuje nieusprawiedliwieniem 

nieobecności; 

 spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione mają wpływ na ocenę z 

zachowania; 

17) Ucznia obowiązuje: 

 systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

 odrabianie prac domowych, przynoszenie podręczników, ćwiczeń, zeszytów,  

i innych pomocy wymaganych przez nauczycieli przedmiotów, 

 znajomość wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 
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 sumienne pełnienie dyżurów w klasie. Po zakończeniu każdej lekcji uczniowie 

pozostawiają porządek w sali lekcyjnej. Dyżurny klasowy odpowiada za 

porządek w sali, 

 troska o mienie szkoły, 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły, 

 codzienna zmiana obuwia; (w     szkole       uczeń       używa   obuwia 

tekstylnego na białych podeszwach) oraz obuwia zmiennego na zajęcia  

z wychowania fizycznego, 

 dbanie o ład i estetykę w budynku oraz terenów zielonych wokół szkoły, 

 uczeń ma obowiązek dbać o wyposażenie szkoły, za celowe, 

bezmyślne    niszczenie  mienia  szkolnego zostanie ukarany obniżoną oceną z 

zachowania, a rodzice ucznia zostaną obciążeniu kosztami. 

 

Prawa rodziców: 

1) Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i 

zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, 

narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek 

wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki 

świat. 

2)  Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich 

dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób 

odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich. 

3) Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji oświatowych, które mogą 

dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji 

szkole, dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów 

edukacyjnych. 

4) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

  dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  

  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

 

5) Obowiązkiem rodzica jest punktualne przyprowadzanie dzieci do szkoły i 

punktualne odbieranie dzieci po zajęciach szkolnych. Powinien również 
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dostarczyć pisemną deklarację, na której wpisze imię i nazwisko osób, które będą 

odbierały dziecko ze szkoły. 

4.Rodzic ma obowiązek : 

1) Rodzic powinien:  

 zapoznać się  z Regulaminem Szkoły, omówić jego zapisy z   dzieckiem  oraz 

zobligować dziecko  do jego przestrzegania;  

 Systematyczne sprawdzać postępy dziecka w nauce 

 Nadzorować i pomagać dziecku w odrabianiu zadań domowych 

2) Terminowo usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole. Usprawiedliwiać w formie 

pisemnej nieobecność w szkole najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia, W 

przypadku przewidywania dłuższej nieobecności ucznia w szkole, rodzice zobowiązani są 

do poinformowania o tym wychowawcę najpóźniej w 3 dniu nieobecności. 

3) Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka do czasu przekazania ucznia pod opiekę 

nauczyciela świetlicy bądź pedagoga, który ma z uczniami pierwszą lekcję; 

4) Niezwłoczne poinformować szkołę o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych 

personalnych rodzica lub dziecka; 

5) Zapoznawać się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco, które wysyłane 

są do rodziców za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego Librus; 

6) Regulowania opłat za szkołę (czesne i opłaty za zajęcia dodatkowe) w terminach i 

kwotach określonych w zawartej  umowie o kształcenie; 

7) Niezwłocznego pokrycia szkody materialnej wyrządzonej przez swoje dzieci; 

8) Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych 

dziecka, specjalnych potrzebach dziecka oraz rodzajach na stałe przyjmowanych przez 

dziecko lekach. Dyrektor  ma prawo  odmówić podawania leków dziecku w czasie jego 

pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach 

ucznia. 
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5. Prawa nauczycieli: 

1) Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

kieruje się dobrem uczniów, prezentuje wysoką postawę moralną i obywatelską,  

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2) Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; 

Przykładowe dziedziny podlegające ochronie: 

 nietykalność cielesna; 

 znieważenie, zniewaga nauczyciela; 

 pomówienie nauczyciela; 

 czynna napaść na nauczyciela; 

 wymuszenie czynności na nauczycielu; 

 

6. Obowiązki nauczycieli: 

1) Rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań, stosownie do 

zajmowanego stanowiska; 

2) Przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

3) Dbanie o bezpieczeństwo i nie narażanie na uszczerbek zdrowia lub życia 

powierzonych jego opiece uczniów; 

4) Zachowanie tajemnicy służbowej: 

 dokumenty (szkolne i powierzone) należy chronić przed zniszczeniem, 

utratą i dostępem osób nieuprawnionych oraz przechowywać je w miejscach 

do tego przeznaczonych, (RODO); 

 zabronione jest wynoszenie poza placówkę wszelkich dokumentów 

związanych z procesem nauczania (RODO); 

5) Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej; 

6) Dbanie o poprawną atmosferę wśród personelu, udzielanie pomocy w adaptacji 

zawodowej młodszym stażem pracownikom; 

7) Przejawianie należytej dbałości o mienie stanowiące własność szkoły: 

 środki dydaktyczne, narzędzia, materiały, sprzęt elektroniczny (wyłączyć po 

zakończeniu pracy głośniki, komputery; w tym monitory; tablice 

interaktywne, projektory); 
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 zamykanie pomieszczeń na klucz po realizacji ostatnich w tym dniu, 

przewidzianych dla danego oddziału, zajęć; 

8) Dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonego; 

9) Stawianie się do pracy minimum 10 minut przed swoją pierwsza lekcją  

i opuszczanie sali lekcyjnej oraz placówki po przekazaniu uczniów kolejnemu 

nauczycielowi. 

10) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku wewnętrznego; 

 aktywnego pełnienia dyżurów na przerwie; 

 czynnego prowadzenia zajęć, w tym zajęć w świetlicy szkolnej z całą powierzoną 

grupą; 

 rzetelnego i czynnego pełnienia dyżurów w stołówce ; 

 przygotowywania przed zajęciami materiałów potrzebnych do realizacji zajęć; 

  nie pozostawiania uczniów bez opieki (podczas zajęć, w czasie dyżuru czy 

wycieczek szkolnych); 

 nie korzystania podczas zajęć z telefonu (bez wyraźnej potrzeby); 

 zostawiania okrycia wierzchniego w pokoju nauczycielskim; 

 uporządkowania swojego stanowiska pracy po skończonych zajęciach oraz 

dopilnowania uczniów ( w tym dyżurnego), by zostawili salę uporządkowaną; 

 

11) Czynnego udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych, spotkaniach z rodzicami, 

uroczystościach szkolnych; 

12) Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania norm i przepisów wynikających  

z ustawy Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy, Rozporządzeń MEN oraz przepisów 

wewnętrznych obowiązujących w szkole, w tym niniejszego regulaminu. 

 

7. Zasady zachowania obowiązujące ucznia Szkoły Podstawowej „Edukacja” 

1) Uczeń okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, a także swoim 

koleżankom i kolegom, 

 w czasie powitania i rozmowy z nauczycielem, rodzicem czy pracownikiem 

szkoły przyjmuje postawę stojącą oraz wyjmuje ręce z kieszeni; 

 sygnalizuje chęć odpowiedzi na pytanie nauczyciela przez podniesienie ręki; 

 może udzielać odpowiedzi w pozycji siedzącej, ale na wyraźne polecenie 

nauczyciela jest zobowiązany wstać; 
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 zawsze stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły; 

 nie utrudnia prowadzenia lekcji i nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy; 

2) Uczeń akceptuje i szanuje odmienne poglądy nauczycieli oraz kolegów i koleżanek 

(jeśli nie są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego lub nie 

są zakazane prawem): 

 swoje opinie wyraża w sposób kulturalny; 

 szanuje wolność i godność osobistą drugiego człowieka; 

 szanuje poglądy i przekonania ( także religijne ) innych; 

 nie wyśmiewa i nie poniża nikogo za jego poglądy i zapatrywania; 

3) Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do swoich koleżanek 

i kolegów: 

 szanuje należące do nich przedmioty; 

 kulturalnie zwraca uwagę osobom zachowującym się niewłaściwie; 

 przeciwstawia się przejawom agresji psychicznej i fizycznej, arogancji 

i wulgarności; 

 nie narusza nietykalności cielesnej, nie poniża i nie pomawia; 

4) Kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

5) Dba o piękno mowy ojczystej ( nie używa wulgaryzmów) 

6) Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych oraz reagować 

na niewłaściwe zachowania, zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych. Takie 

zachowania należy zgłasza nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi 

szkoły lub innemu dorosłemu pracownikowi szkoły; 

7) Przestrzegać norm codziennego schludnego i przyzwoitego ubioru ucznia, a także 

przywdziewać strój galowy podczas uroczystości szkolnych lub podczas 

reprezentowania szkoły na zewnątrz. Szczegóły zostały dokładnie uregulowane w 

Statucie Szkoły. 

8) Wymagania dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia 

 Uczniowie będący na zajęciach w budynku szkolnym noszą obuwie zmienne, 

które powinno być przewiewne, tekstylne, mające jasne, czyste podeszwy 

(zarówno obuwie zmienne, jak i obuwie przeznaczone na zajęcia  

z wychowania fizycznego); 

 Uczeń zmienia obuwie niezależnie od pory roku i pozostawia w: uczniowie klas 

0 – III w szatni, natomiast uczniowie klas IV – VIII w przyporządkowanym im 

szafkach szkolnych, które znajdują się na piętrze bordowym; 
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 Na terenie szkoły obowiązuje uczniów noszenie czystego, skromnego i 

estetycznego stroju; 

 Ekstrawagancję w stroju ucznia (odzież, biżuteria) i w jego wyglądzie (fryzura, 

tatuaż, makijaż, pomalowane paznokcie, postrzega się jako łamanie Regulaminu 

Szkoły Podstawowej „Edukacja” i Statutu Szkoły „Edukacja”; 

 Ciągłe ekstrawaganckie lub zbyt swobodne ubieranie się, czy stosowanie 

makijażu wpływa na ocenę z zachowania; 

 Młodzież szkolna nie może w czasie roku szkolnego farbować włosów, nosić 

widocznej, przesadnej biżuterii i niestosownych dla uczniów szkoły 

podstawowej lub niedbałych, brudnych czy zbyt odkrywających ciało strojów.  

W przypadku zmiany kolorów włosów podczas dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych, uczeń zobowiązany jest przed powrotem do szkoły, do 

przywrócenia naturalnego koloru włosów; 

 W trakcie ważnych uroczystości szkolnych, lokalnych, patriotycznych 

uczniowie mają obowiązek przyjść do szkoły, zgodnie z wcześniejszym 

zaleceniem wychowawcy, w stroju galowym; dziewczęta – biała bluzka, ciemna 

spódnica, chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie; 

 Uczeń nie może przebywać w sali lekcyjnej w nakryciu głowy, okularach 

przeciwsłonecznych, niezmienionym obuwiu czy okryciu wierzchnim. Zabrania 

się również na terenie szkoły zakładania kaptura; 

9) Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów regulaminu i zasad zachowania 

obowiązujących w Szkole Podstawowej „Edukacja”. 

 

10)  Tryb rozstrzygania sporów 

 Spory i konflikty pomiędzy uczniami jednej klasy rozstrzygają uczniowie  

w obecności i z udziałem wychowawcy; 

 W   sprawach   spornych   między   uczniami, a  nauczycielami pośredniczy 

wychowawca bądź/ i opiekun samorządu; 

 W przypadku poważnego konfliktu sprawę rozpatruje i rozstrzyga pedagog szkolny 

oraz  dyrektor szkoły;  

 

11) Uczniom nie wolno 
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 Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to 

miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu 

nauczyciela prowadzącego klasę lub dyrekcji szkoły; 

 Jeść i pić oraz żuć gumy podczas lekcji; 

 Przynosić telefonów komórkowych (jeśli uczeń posiada przy sobie telefon komórkowy, 

ma obowiązek zdeponowania tego telefony w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć), gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz innych cennych dla ucznia 

przedmiotów (z wyjątkiem np. instrumentów muzycznych, jeżeli uczeń uczestnicy w 

zajęciach dodatkowych mających miejsce w danym roku szkolnym). Jeżeli istnieje 

sytuacja, że uczeń  przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne prywatne rzeczy, 

zabawki niezwiązane z edukacją, czyni to na swoją odpowiedzialność i 

odpowiedzialność swoich rodziców; 

 W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas 

zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania 

telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, 

nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, następnie przekazać go dyrekcji 

szkoły, który zwraca później ten sprzęt rodzicom ucznia; 

 Uczniom nie wolno na terenie szkoły (budynek i tereny przylegle) używać deskorolek, 

łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole; 

 Nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły; 

 Nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek 

używek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać broni 

palnej oraz wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi; 

 Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec 

innych uczniów w szkole, nauczycieli, dyrekcji szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się 

na terenie szkoły. 

 

8. Rodzaje konsekwencji – nagród i kar stosowanych wobec uczniów 

Ucznia nagradza się za: 

 Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i klasy; 

 Wzorowe zachowanie;  

 Bezinteresowną pomoc; 

 Wybitne osiągnięcia; 
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 Bardzo dobre wyniki w nauce; 

 Udział w konkursach, zawodach szkolnych; 

 Reprezentowanie szkoły i udział w zawodach, turniejach. 

 Stosowane nagrody: 

1) Nagroda Dyrektora Szkoły zostaje przyznana uczniowi, który w danym roku szkolnym: 

 osiągnął najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

wzorową ocenę zachowania; (odrębnie kl. IV– VIII); 

 brał aktywny udział w działaniach na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej; 

 reprezentował szkołę w konkursach na szczeblu co najmniej gminnym i osiągnął 

w nich miejsce nagradzane lub tytuł laureata bądź finalisty;    

 Nagrody książkowe na zakończenie danego roku szkolnego otrzymują uczniowie 

klas IV – VIII, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych powyżej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

 

2) Nagrody książkowe otrzymują uczniowie za udział w konkursach przedmiotowych oraz 

innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

3) Na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie otrzymują nagrody 

rzeczowe za szczególne osiągnięcia sportowe; 

4) Uczniowie otrzymują dyplomy za udział w uroczystościach i konkursach szkolnych; 

5) List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, który wyróżnił się wzorowa postawą  

i wybitnymi osiągnięciami; 

6) W trakcie roku szkolnego uczeń może zostać wyróżniony pochwałą wychowawcy, 

dyrektora szkoły; 

7) Na wniosek wychowawcy klasy dyplomy przyznawane są rodzicom, którzy 

szczególnie  zaangażowali  się  w  pracach  na  rzecz  szkoły  w  danym roku szkolnym 

Stosowane kary: 

Uczeń może zostać ukarany za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, 

gdy: 

1) uniemożliwia nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudniania zdobywanie wiedzy 

innym uczniom; 

2) wyraża lekceważący i arogancki stosunku do dyrekcji szkoły, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły; 
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3) dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej (wdawanie się w bójki  

i podżeganie do nich) i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub 

kogokolwiek na terenie szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, 

izolowanie); 

4) demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, 

sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa); 

5) przynosi na teren szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, 

narkotyki, alkohol, jakiekolwiek zabronione substancje odurzające, broń lub jej atrapy 

itp.); 

6) dewastuje mienie szkolnego i własności innych osób; 

7) dopuszcza się zaboru (kradzieży) mienia szkoły, innych uczniów czy personelu szkoły; 

8) używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych 

rozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki, smartwache 

itp.) 

9) za naganne zachowanie i nieprzestrzeganie  zasad regulaminu szkoły;  

Rodzaje stosowanych kar porządkowych: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły; 

3) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec innych uczniów; 

4) obniżenie oceny z zachowania; 

5) zawieszenie praw do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, korzystania z niektórych form pomocy socjalnej; 

6) przeniesieniem do równoległej klasy w tutejszej szkole; 

7) zwołanie komisji szkolno-wychowawczej i nałożenie kary zgodnie ze Statutem Szkoły; 

8) Jeśli wymienione  rodzaje  kar  nie  przynoszą  oczekiwanych  rezultatów  lub 

w przypadku jednorazowego, szczególnie niebezpiecznego i drastycznego zachowania 

ucznia, dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej zgodnie z 

zapisami Statutu Szkoły dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły 

Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu. 

Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające jego nietykalność  

i godność osobistą. 

 

9. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 
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1) W przypadku naruszenia praw ucznia, jego rodzic/opiekun prawny może złożyć 

pisemną bądź ustną skargę do wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły; 

2) W przypadku uzasadnionej skargi, rodzic w ciągu dwóch tygodni otrzymuje informację 

dotyczące sposobu i trybu rozstrzygnięcia problemu zasygnalizowanego w skardze; 

3) Skargi dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów rodzice składają 

zgodnie z procedurami opisanymi w WSO stanowiącym część integralną Statutu Szkoły 

Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu.  

 

10. Samodzielność w pracy ucznia 

1) Jeśli uczniowi zostanie udowodniona nieuczciwość (np. plagiat, skopiowanie 

„żywcem” z Internetu, odpisanie od kolegi), podczas wykonywania pracy pisemnej: 

opowiadania, projektu, innego zadania domowego, a nawet sprawdzianu czy kartkówki 

– uczeń otrzymuje za daną pracę ocenę niedostateczną. 

2)  Informacja o tym dlaczego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną i że jego praca jest 

uważana za nieistniejącą zostaje przekazana rodzicom.  

3) W przypadku, kiedy dana sytuacja się permanentnie powtarza, nie koniecznie na tym 

samym przedmiocie, nauczyciele mogą wnioskować do wychowawcy o obniżenie 

oceny zachowania ucznia.  

W skrajnych przypadkach, kiedy zastosowane powyżej kroki nie przynoszą rezultatu, 

zwołane jest spotkanie wychowawcy i dyrektora z uczniem i rodzicami ucznia celem 

wypracowania wspólnego stanowiska by zapobiec dalszemu tego typu procederowi. 

 

11. Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu. 

1) Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu następuje: 

 na pisemną prośbę rodziców /prawnych opiekunów; 

 poprzez osobisty odbiór dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów po 

wyrażeniu zgody przez wychowawcę lub nauczyciela danych zajęć; 

 w wyjątkowych sytuacjach poprzez wiadomość wysłaną mailem, lub 

poprzez dziennik elektroniczny Librus.  

 

12. Wyjścia i wycieczki szkolne 

1) Wyjście ucznia/uczennicy poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić 

wyłącznie pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna; 
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2) W przypadku zbiorowych wyjść i wycieczek, kiedy rodzic/opiekun prawny wyraża 

wolę by dziecko samodzielnie wróciło do domu z wycieczki, obowiązuje pisemna 

forma zgody rodzica/opiekuna prawnego  na samodzielny powrót ucznia z wycieczki; 

3) Uczniowie korzystający z dodatkowej oferty szkoły: wycieczki, konkursy, zawody, 

dyskoteki i inne, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu na zasadach ustalonych 

przez organizatora; 

 

13. Samodzielny powrót ucznia ze szkoły. 

1) Po zakończonych lekcjach uczniowie klas IV – VIII mogą samodzielnie opuścić 

szkołę, pod warunkiem złożenia w szkole przez rodziców/opiekunów prawnych zgody 

na stały samodzielny powrót uczniów do domu - obowiązuje pisemna forma takiej 

zgody. 

 

14. Podręczniki szkolne: 

1) Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń ma obowiązek dbać o wypożyczone 

podręcznik i zabezpieczyć je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem np. przez 

zastosowanie okładek; 

2) Rodzice ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, 

zniszczenia lub utratę wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych; 

3) W przypadku zniszczenia podręcznika (materiałów edukacyjnych) szkoła może żądać 

od rodziców ucznia naprawy podręcznika lub odkupienia podręcznika; 

4) Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub 

spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, 

porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek 

oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub 

materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie; 

5) W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie 

określonym w niniejszym Regulaminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia 

pokrycia kosztów zakup podręcznika lub materiałów edukacyjnych; 

6) Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, rezygnuje z edukacji lub zostaje skreślony z 

listy uczniów w Szkole Podstawowej „Edukacja”, zobowiązany jest zwrócić otrzymane 

podręczniki (materiały edukacyjne), a w uzasadnionych przypadkach również materiały 

ćwiczeniowe; 
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7) W przypadku braku zwrotu podręczników lub zapłaty za zniszczone podręczniki, 

Szkoła może wstrzymać wydanie dla ucznia kompletu podręczników w nowym roku 

szkolnym lub sprawę skierować na drogę postępowania sądowego. 

 

15. Przerwy 

1) Po przybyciu uczniów do szkoły i rozebraniu się w  szatni, uczniowie udają się 

do sali świetlicy szkolnej, gdzie przebywają do czasu rozpoczęcia zajęć; 

2) Uczniowie zdają nauczycielowi dyżurującemu w świetlicy szkolnej wszelki 

sprzęt elektroniczny, którego zakaz używania obowiązuje na terenie szkoły tj.: 

telefony komórkowe, smartwache, tablety, czytniki, dyktafony, gry 

elektroniczne itp.; 

3) Przerwy na posiłki – śniadaniową i obiadową uczniowie spędzają w obecności 

nauczyciela dyżurującego: 

 uczniowie korzystający z oferty stołki szkolnej – w całości na terenie 

stołówki ; 

 uczniowie przynoszący własne posiłki – w całości na terenie sali 

świetlicy szkolnej (uczniowie klas I – III w świetlicy dolnej, uczniowie 

klas IV – VIII w świetlicy górnej);  

4) Pozostałe przerwy uczniowie spędzają na korytarzach w pobliżu sali lekcyjnej,  

w której mają następna lekcję; 

5) Po zakończeniu każdej lekcji uczniowie wychodzą na korytarz szkolny, gdzie 

prowadzony jest dyżur nauczycielski. Wejście do sali jest możliwe za zgodą 

nauczyciela/li dyżurujących; 

6) Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach 

dodatkowych – pozalekcyjnych ma obowiązek udania się do świetlicy szkolnej  

( jeśli nie posiada zgody na samodzielny powrót do domu) lub opuszczenia 

budynku i terenu szkoły; 

7) Podczas przerw uczniom nie wolno: 

 biegać po korytarzach; 

 przebywać w toaletach bez potrzeby; 

 prowokować kolegów do zachowań agresywnych; 

 krzyczeć; 

 stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów; 
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 opuszczać, bez zgody nauczyciela dyżurującego korytarza, na którym 

znajduje się sala lekcyjna danej klasy; 

 opuszczać terenu szkoły; 

 

16. Teren Szkoły i /parking 

1) Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas 

przywożenia i odbierania dzieci; 

2) Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły; 

3) Rodzicom nie wolno przebywać na korytarzach szkolnych zgodnie z Regulaminem 

Przebywania na Terenie Szkoły Osób Niepowołanych, z wyjątkiem boiska 

szkolnego i szatni szkolnej, podczas przyprowadzania i odbioru dzieci; 

4) Zakazane jest wprowadzanie zwierząt na teren szkoły; 

5) Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania 

ulotek, reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, 

czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania 

zgody ze strony dyrektora szkoły; 

6) Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania 

alkoholu, używania narkotyków i posiadania jakiejkolwiek broni; 

7) Rodzice/ opiekunowie prawni, których dzieci z własnej winy lub umyślnie, 

wyrządziły szkodę materialną w szkole, lub poza jej terenem (podczas wyjść 

grupowych i wycieczek szkolnych), zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia lub 

są zobowiązani do odkupienia zniszczonej rzeczy. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2023 roku. 

 


