
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

Regulamin szkoły określa:
1. Obowiązki uczniów
2. Prawa uczniów
3. Rodzaje nagród
4. Rodzaje konsekwencji

Uczeń ma obowiązek:
o Być przygotowanym do lekcji, mieć odrobione prace domowe i posiadać 

dzienniczek ucznia.
o Wykonywać prace na rzecz klasy i szkoły.
o Brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, na które się zapisał (można 

zrezygnować tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą i wiedzą 
rodziców i nauczycieli).

o Terminowo usprawiedliwiać nieobecności.
o Punktualnie przychodzić na lekcje.
o Zmieniać obuwie.
o Dbać o schludny i stosowny wygląd ( w naszej szkole obowiązuje zakaz 

farbowania włosów, noszenia wiszących kolczyków oraz malowania 
paznokci).

o Być zdyscyplinowanym podczas zajęć lekcyjnych, imprez i wycieczek 

szkolnych.
o Szanować mienie szkolne oraz cudzą własność.
o Posługiwać się słownictwem niewykraczającym poza normy kultury.
o Pomagać koleżankom i kolegom.
o Rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy.
o Być życzliwym i uprzejmym w stosunku do dorosłych oraz rówieśników.
o Dbać o estetykę klasy oraz otoczenia.
o Mówić prawdę.
o Reagować na przejawy agresji.
o Dbać o zdrowie, unikać nałogów.
o Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
o Przestrzegać higieny osobistej.

Prawa uczniów:



Uczeń ma prawo do:
 Poszanowania godności osobistej.
 Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkoły zgodnie z ich    

przeznaczeniem i na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.
 Udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.                                       
 Oczekiwania pomocy ze strony nauczycieli w rozwiązywaniu problemów.
 Dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w opanowaniu materiału.
 Udziału w konkursach, zawodach innych imprezach szkolnych zgodnie ze 

swymi umiejętnościami, a także reprezentowania szkoły w imprezach 
międzyszkolnych.
 Opieki zdrowotnej odpowiednio do możliwości szkoły.
 Skorzystania z telefonu w wyjątkowych sytuacjach.
 Wychodzić na dwór podczas przerw, (ale nie opuszczać terenu szkoły) w  

okresach określonych przez dyrektora szkoły. W zimę oraz w dni deszczowe (od
kwietnia do października) prawo to nie ma zastosowania.

Rodzice ucznia maja prawo do uzyskania bieżącej informacji o problemach 
ucznia w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

W zakresie organizacji nauczania i uczenia się uczeń ma prawo do:
 Zapoznania się z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz 

zachowania.
 Jawności oceny i jej uzasadnienia ze strony nauczyciela.
W tym zakresie przyjmuje się także następujące zasady:
 Nie zadaje się prac domowych na okres ferii, przerw świątecznych, 

wycieczek szkolnych z wyjątkiem lektur z języka polskiego.
 Nauczyciele powiadamiają uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o 

terminach klasówek, w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w 
ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Niezależnie od sprawdzianów lub klasówek  
nauczyciele mogą przeprowadzać kartkówki obejmujące zakres materiału co 
najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
 Nie stawia się ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie nowego 

roku szkolnego.
 Nie można robić klasówek i stawiać ocen niedostatecznych w pierwszym dniu

po feriach, przerwach świątecznych, rekolekcjach, co najmniej trzydniowych 
wycieczkach.
 Nauczyciel powinien podać kryteria oceny pracy klasowej nie później niż w 

momencie jej rozpoczęcia. Sprawdzenie, omówienie i podanie ocen pracy 



pisemnej powinno nastąpić nie później niż za dwa tygodnie. Kolejna praca 
klasowa może się odbyć po sprawdzeniu i omówieni u poprzedniej.
 Uczeń ma prawo wglądu do swej pracy klasowej po jej sprawdzeniu.
 Uczeń może być nie przygotowany do lekcji w pierwszym dniu, po co 

najmniej czterodniowej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole i nie może 
wówczas otrzymać oceny niedostatecznej.
 Uczeń po pierwszym i drugim nieprzygotowaniu do lekcji otrzymuje 

odpowiednio minus ( - ), minus ( - ), a za trzecie nieprzygotowanie ocenę 
niedostateczną.

Rodzaje nagród:
 Pochwała wychowawcy klasy.
 Pochwała dyrektora wobec uczniów i rodziców.
 Wpisanie pochwały do zeszytu spostrzeżeń.
 Otrzymanie dyplomu np. za 100% frekwencję.
 Wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców.
 Zaproszenie na „ciastko u dyrektora”
 Otrzymanie wyróżnienia od personelu administracyjno-pomocniczego.
 Dyplom i nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców. (W 

przypadku równej średniej ocen uzyskanej przez więcej niż jednego ucznia, 
nagrodę otrzymuje uczeń z klasy programowo wyższej).
 Świadectwo z czerwonym paskiem ( średnia ocen, co najmniej 4,75 i ocena 

wzorowa lub bardzo dobra zachowania).
 Nagrody rzeczowe i dyplomy w konkursach międzyszkolnych i 

organizowanych przez szkołę lub klasę.

Rodzaje konsekwencji:

W przypadku ponoszenia konsekwencji za zachowanie przestrzegana będzie 
następująca hierarchia osób udzielających upomnienie bądź nagany:
- nauczyciel uczący lub dyżurujący,
- wychowawca klasy lub jego zastępca,
- pedagog szkolny,
- zastępca dyrektora,



- dyrektor szkoły.

Konsekwencje za zachowanie mogą mieć:
formę ustną:
                       - upomnienie indywidualne wychowawcy klasy,
                        - nagana wychowawcy w obecności klasy,
                        - nagana indywidualna dyrektora szkoły,
                        - wezwanie rodziców do szkoły,
formę pisemną:
                        - wpisanie uwagi do dzienniczka i do zeszytu spostrzeżeń,
                        - listowne poinformowanie rodziców o nagannym zachowaniu,
                        - pismo do Sądu Rodzinnego,
                        - pismo do Policji,
oraz inne:
                        - zwolnienie z funkcji pełnionych w klasie czy w szkole,
                        - zakaz brania udziału w imprezach szkolnych,
                        - zakaz brania udziału w wycieczkach rekreacyjnych,
                        - czasowe pomaganie pani woźnej,
                        - mycie ławek szkolnych,
                        - odkupienie lub naprawa ( upranie ) zniszczonych rzeczy,
                        - pokrycie kosztów naprawy zniszczonego mienia,
                        - czasowy obowiązek meldowania się np. u pedagoga,
                        - przeniesienie do innej (równoległej )klasy,                     
                        - przeniesienie do innej szkoły.

                       


