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REGULAMIN UCZNIA 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach  

 

I. PRAWA UCZNIA 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  

i poszanowanie jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły 

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) informacji na temat zakresu wymagań i koniecznych kompetencji, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, zajęć pozalekcyjnych, 

11) korzystania ze stołówki szkolnej, 

12) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie  

się w organizacjach działających w szkole. 

2. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określa 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

II. OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i innych przepisach 

szkolnych, a w szczególności: 

         1)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły: 

 prowadzić zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń i uzupełniać notatki, 

 być przygotowanym do odpowiedzi ustnej lub pisemnej z ostatnich trzech tematów, 

 przynosić na zajęcia wskazane przez nauczyciela przybory lub pomoce potrzebne do 

lekcji 

  2)  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły:  

 okazywać szacunek innym ludziom, zwłaszcza starszym 



REGULAMIN UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRZYŻANOWICACH 

2 
 

 dbać o kulturę słowa, przeciwdziałać przejawom agresji, brutalności i wulgarności, 

       3)  dbać o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój oraz wystrzegać się i przeciwdziałać 

wszelkim nałogom,  

4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole: 

 dbać o honor i dobre imię Szkoły, 

 dbać o mienie szkoły oraz pomagać w utrzymaniu porządku i czystości na jej terenie, 

 naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

 przebywać podczas przerw i zajęć lekcyjnych tylko na terenie Szkoły 

 punktualnie przychodzić na zajęcia, 

 słuchać poleceń nauczyciela dyżurnego i dyżurujących uczniów, 

5)  podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora oraz innych nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

    2. Podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę ucznia obowiązuje ponadto kategoryczny 

zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu,  używania narkotyków i  innych środków odurzających   

   3. W sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia Statutu Szkoły albo 

spowodowanych inną  przyczyną, (np. przekroczenia przepisów prawa) uczeń powinien 

zachować następujący tryb postępowania: 

1) odwołać się do wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Samorządu Uczniowskiego z prośbą o reprezentowanie racji ucznia przed Dyrektorem, 

Radą Pedagogiczną 

2) odwołać się do Dyrektora Szkoły, 

3) odwołać się do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia  

 

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Ogólne zasady zachowania: 

1) wszyscy uczniowie zobowiązani są do poszanowania godności osobistej każdego 

człowieka ( zarówno nauczycieli, pracowników, jak i uczniów), dlatego 

niedopuszczalne jest używanie obraźliwych i wulgarnych słów pod czyimkolwiek 

adresem, uczniowie odzywają się do siebie po imieniu, 

2) w szkole nie stosuje się przemocy fizycznej, niedopuszczalne są bójki, pobicia, 

poszturchiwania itp. 

3) uczeń w żadnym wypadku nie może niszczyć lub przywłaszczać sobie sprzętu  

i mienia szkolnego oraz własności innych osób, za szkody udowodnione i wykonane  

z premedytacją rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną, 

4) w szkole należy zachowywać się powściągliwie i nie demonstrować w sposób rażący 

swoich uczuć, 
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5) uczniowie powinni stosować podstawowe formy grzecznościowe ( „proszę”, 

„dziękuję”, „przepraszam”, „ dzień dobry”, „do widzenia”) w stosunku do nauczycieli, 

pracowników szkoły, wszystkich dorosłych i uczniów, 

6) śmieci należy wrzucać do odpowiednich koszy, pamiętając o właściwej segregacji 

7) na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, gadżetów 

wydających dźwięki, walkmany, mp3,mp4, itp. 

 

2. Bezpieczeństwo w szkole oraz w drodze do i ze szkoły: 

1) w drodze do i ze szkoły uczeń ma obowiązek poruszać się zgodnie z ustaleniami 

„Kodeksu drogowego” 

2) uczeń może do szkoły przyjeżdżać rowerem, motorowerem tylko pod warunkiem, że 

posiada uprawniający go do tego dokument tj. kartę rowerową lub motorowerową, 

3) szkoła nie ponosi materialnej odpowiedzialności za pojazdy, którymi uczniowie 

dotarli na lekcje lub inne zajęcia, zabezpieczenie pojazdu należy do ucznia 

4) uczeń od momentu wejścia na posesję szkolną aż do zakończenia zajęć przez jego 

klasę, nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły, 

5) w szkole podczas chodzenia po korytarzach i schodach obowiązuje ruch 

prawostronny, 

6) przerwy uczniowie spędzają na placu apelowym, korytarzu lub świetlicy: 

niedozwolone jest: 

 przebywanie przed wejściem do szkoły, 

 zabawy na barierkach,  

 siedzenie na schodach na zewnątrz i wewnątrz budynku, 

 poruszanie się pojazdami po posesji szkolnej 

7) na przerwach uczniowie powinni zachowywać się w sposób nie zagrażający  

bezpieczeństwu innych 

3. Strój i wygląd ucznia: 

1) w czasie uroczystości szkolnych ( np. inauguracja i zakończenie roku szkolnego, 

Święto Szkoły, pasowanie uczniów klas I SP) oraz innych ważnych wydarzeń ( np. 

sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny) ucznia obowiązuje strój 

galowy ( biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica, spodnie) 

2) poza uroczystościami i ważnymi wydarzeniami ucznia nie obowiązuje ustalony strój; 

musi on jednak być czysty, schludny i zgodny z zasadami etyki; nie może to być strój 

„wyzywający”, 

3) uczeń ma prawo do noszenia pasującej mu fryzury; nie może to być jednak fryzura 

szokująca, 

4) uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum nie mogą malować oczu i paznokci, mogą 

nosić skromną biżuterię, ale nie może ona zagrażać ich bezpieczeństwu i 

bezpieczeństwu innych uczniów: niedopuszczalne jest noszenie kolczyków przez 

chłopców, 

5) uczeń ma obowiązek nosić na terenie szkoły obuwie zmienne  

6) jeśli lekcja wychowania fizycznego odbywała się na zewnątrz budynku, uczeń ma 

obowiązek dokładnie wyczyścić obuwie przed wejściem do budynku szkoły 
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4. Zachowanie na lekcji: 

1) ucznia obowiązuje punktualne przychodzenie na lekcje i inne zajęcia, 

2) dzwonek na lekcje jest sygnałem do ustawienia się uczniów zwarta grupą pod 

odpowiednią salą lekcyjną, 

3) każdy uczeń obowiązany jest do posiadania podręczników, zeszytu i przyborów 

potrzebnych do danego przedmiotu, 

4) ucznia obowiązuje dyscyplina podczas lekcji i innych zajęć: zachowanie ucznia 

podczas lekcji powinno być takie, by nie przeszkadzało innym w pracy zarówno 

nauczycielowi, jak i uczniom; niedopuszczalne jest chodzenie po klasie, spożywanie 

śniadania i picie napojów bez pozwolenia nauczyciela, 

5) niedopuszczalne jest żucie gumy w czasie lekcji, a także przyklejanie jej do sprzętów 

szkolnych  lub odzieży innych uczniów. 

5. Zwolnienia, usprawiedliwienia: 

1) usprawiedliwienia i prośby rodziców o zwolnienie dziecka z lekcji winny być 

wpisywane lub wklejane do obowiązującego „ zeszytu kontaktu z rodzicami”; 

usprawiedliwienie nieobecności powinno dotrzeć do wychowawcy najpóźniej dwa 

tygodnie po nieobecności ucznia,  

2) bez zwolnienia rodziców ( pisemnego, ustnego lub telefonicznego) uczeń nie może 

samodzielnie opuszczać terenu Szkoły przed ukończeniem zajęć; prośbę o zwolnienie 

akceptuje wychowawca klasy, a pod jego nieobecność dyrekcja szkoły, 

3) jeśli uczeń nie bierze udziału w wycieczce klasowej lub we wspólnym wyjeździe, 

zobowiązany jest uczęszczać na lekcje wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora 

szkoły. 

6. Inne postanowienia: 

1) wszyscy uczniowie ZSO w Krzyżanowicach mają prawo do korzystania w stołówce 

szkolnej z bezpłatnej herbaty fundowanej przez Radę Rodziców, 

2) uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie powinni uczestniczyć w publicznych 

dyskotekach. 

 

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) znaczące osiągnięcia sportowe, 

3) sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych, 

4) aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach szkolnych, 

5) prace społeczne na rzecz Szkoły, 

6) stuprocentową frekwencję, 

7) szczególne osiągnięcia poza Szkołą 

 

2. Nagrodami mogą być: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy i wpisanie pozytywnej uwagi, 

2) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów Szkoły, 
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3) umieszczenie fotografii ucznia z nazwiskiem na tablicy prezentującej najlepszych 

uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

4) wpisanie  nazwiska i osiągnięcia do kroniki szkolnej, 

5) list pochwalny dyrektora do rodziców, 

6) dyplom uznania od dyrektora, 

7) nagroda rzeczowa. 

3. Kryteria przyznawania nagród: 

1) pochwała wychowawcy lub dyrektora udzielona jest uczniowi za różne osiągnięcia na 

forum klasy lub szkoły; o przyznaniu tej nagrody decyduje udzielający pochwały, 

2) uczniowie, którzy na podstawie odrębnych przepisów otrzymują świadectwo  

z wyróżnieniem, zostają nagrodzeni umieszczeniem fotografii na tablicy najlepszych 

uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, wpisaniem nazwiska do kroniki oraz 

nagrodą rzeczową, 

3) list pochwalny otrzymują rodzice absolwentów Gimnazjum w Krzyżanowicach, 

którzy na zakończenie roku uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu;  

o przyznaniu tej nagrody decyduje Rada Pedagogiczna, 

4) dyplom uznania otrzymuje uczeń za godne reprezentowanie szkoły oraz inne 

szczególne osiągnięcia; decyzję o przyznaniu tej nagrody podejmuje dyrektor, 

5) nagrody rzeczowe otrzymują zwycięzcy konkursów organizowanych w szkole 

zgodnie z Planem Pracy i przyznanymi funduszami; nagrody te przyznają nauczyciele 

organizujący te konkursy, 

6) za aktywna pracę na rzecz Szkoły lub działalność w organizacjach szkolnych, uczniów 

nagradza się nagrodami rzeczowymi; decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna 

4. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić    

     o przyznaniu nagrody w innej formie. 

5. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,  

     z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

7. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

 

V. KARY 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu i Statutu Szkoły, uczeń może zostać ukarany: 

1) uwagą w „zeszycie uwag” wpisaną przez nauczyciela, 

2) upomnieniem wychowawcy klasy, 

3) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 

4) upomnieniem lub naganą dyrektora, 

5) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji, 

6) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

7) obowiązkiem wykonania dodatkowych prac na rzecz Szkoły, 

8) obniżeniem oceny zachowania – do nagannej włącznie 

9) przeniesieniem do innej równoległej klasy, 
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2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1,2,3,8,9 nakłada dyrektor. 

4. O karach wymienionych w ust. 1 pkt 8,9  decyduje Rada Pedagogiczna. 

5. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego  

i rodziców ucznia. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie 

może wnieść rodzic w ciągu trzech dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.5. 

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

8. Od kary nałożonej przez dyrektora, z  zastrzeżeniem  ust. 9, przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust.6 i ust.7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed 

podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

9. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty  

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli dyrektor tej szkoły wyrazi na to 

zgodę, w przypadku gdy uczeń: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby, 

2) popełnił przestępstwo, 

3) demoralizuje innych uczniów, 

4) permanentnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź Statutu Szkoły. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przestrzeganie regulaminu zachowania jest podstawą oceny zachowania ucznia. 

2. Poszczególne punkty regulaminu mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą na wniosek 

dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 


