
1 

 

Regulamin Szkoły Podstawowej w Liczu1 

 
Wstęp 

 
Regulamin Szkoły Podstawowej w Liczu określa zasady współżycia uczniów,  nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, których powinno łączyć zrozumienie, lojalność, życzliwość i szacunek. 

Określa szczegółowo prawa i obowiązki ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia 

przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom. Zobowiązuje do 

stawiania sobie najwyższych celów na miarę własnych możliwości. Tworzy warunki do 

samorządności i samorealizacji, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności 

za funkcjonowanie szkoły. 

 

 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Liczu 

 

1) dba o honor Szkoły, godnie je reprezentuje oraz zna, szanuje i wzbogaca jego dobre tradycje 

2) współdziała w realizacji celów i zadań stojących przed Szkoła, jest współodpowiedzialny za 

wyniki jego pracy i wszystkie sprawy społeczności szkolnej 

3) uznaje zwierzchnictwo nauczycieli i innych osób dorosłych, pod opieką których pozostaje  

4) swoim celowym zachowaniem nie utrudnia pracy osobom zatrudnionym w szkole  

5) nie naraża nauczycieli i innych osób, pod opieką których pozostaje, na negatywne skutki 

swojego zachowania  

6) nie narusza godności i nietykalności osobistej kolegów koleżanek, nauczycieli i innych osób 

zatrudnionych w szkole 

7) nie używa wulgaryzmów 

8) wykonuje polecenia nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej w Liczu oraz w innych 

regulaminach obowiązujących w tutejszej szkole  

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły  

3) dbania o swoje wyposażenie szkolne, a w szczególności podręczniki, zeszyty, przybory i strój 

szkolny  

4) przygotowania się do zajęć edukacyjnych, a w szczególności:  

                                                 
1 Aktualizacja: wrzesień 2017, zespół wychowawczy 
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a) posiadania wymaganych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych  

b) odrabiania lekcji i utrwalania wiedzy i umiejętności zdobytej w szkole 

c) przygotowywania i przynoszenia wymaganych przyborów i materiałów  

5) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz osób postronnych  

6) odpowiedniego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, pozalekcyjnych, 

zgodnie z zasadami określonymi  we  wstępie niniejszego Regulaminu  

7) stosowania się do zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej, poleceń nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły  

8) dostosowania się do organizacji nauki w szkole, a w szczególności: 

a) punktualnego stawiania się na zajęciach lekcyjnych  

b) przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych  

c) bezwzględnego podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i 

uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły,  

d) podporządkowania się podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyżurujących 

e) zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 

w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie oczekiwania przed i po zajęciach; w 

uzasadnionych przypadkach na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego uczeń otrzymuje zgodę na 

opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od Dyrektora Szkoły 

wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia  

9) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, a w szczególności:  

a) niepalenie tytoniu  

b) niepicie alkoholu  

c) nieużywanie narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie 

szkoły jak i poza nim 

d) nieprzynoszenie do szkoły papierosów i innych wyrobów tytoniowych, zapalniczek, napojów 

alkoholowych oraz środków odurzających 

10) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o ład, porządek i czystość na 

terenie szkoły  

11) pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do 

szkoły; szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone 

przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe jak telefony 

komórkowe i inny sprzęt elektroniczny, obuwie oraz odzież, zegarki, pieniądze  

12) bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach przedmiotowych, 
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sali gimnastycznej oraz instrukcji obsługi i urządzeń podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń 

szkolnych  

13) reagowania na wszelkie przejawy brutalności i agresji  

14) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów, narzędzi  

i środków zagrażających zdrowiu i życiu  

15) przestrzegania zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, 

wyposażenia szkoły, sprzętów i urządzeń; w razie naruszenia zakazu rodzice ucznia lub prawni 

opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody  

16) terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie 

pisemnej przygotowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia nie później niż w ciągu   

14 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności, lub osobiście, niezwłocznie po przyjściu dziecka do 

szkoły  

17) przebywania w szkole we własnej odzieży, która powinna być schludna, skromna i czysta; 

 w  okresie jesienno-zimowym uczniowie zmieniają w szkole obuwie;  nie jest dozwolone noszenie 

w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie 

18) w czasie uroczystości szkolnych ubierania się w szkolny strój galowy: chłopiec – biała koszula, 

czarne lub granatowe spodnie, dziewczyna – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub 

spodnie  

19) udziału w zajęciach z wychowania fizycznego w stroju sportowym tj. w obuwiu sportowym  

z jasna podeszwą, koszulce oraz spodenkach lub w dresie; na zajęciach wychowania fizycznego 

zabrania się noszenia kolczyków i innej biżuterii stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ucznia  

i innych osób  

20) dbania o estetyczny, staranny, nieprowokujący wygląd zewnętrzny; ubranie powinno zakrywać 

biust, plecy i brzuch; spódnica lub spodnie nie powinny być krótsze niż połowa wysokości uda; 

ubrania lub jego elementy nie powinny zawierać znaków wulgarnych, nakłaniających do przemocy 

czy stosowania używek 

21) samodzielnej pracy podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów, itp.  

22) wyłączenia lub wyciszenia podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, w razie niestosowania się do ustaleń zawartych w regulaminie telefony 

komórkowe oraz inny podobny sprzęt będzie deponowany w sekretariacie szkoły i wydawany tylko 

rodzicom lub opiekunom prawnym. 

Ustala się następującą procedurę postępowania nauczycieli wobec ucznia korzystającego w czasie 

zajęć z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego:  
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a) nauczyciel prosi ucznia o oddanie telefonu komórkowego  

b) nauczyciel deponuje telefon w sekretariacie szkoły oraz informuje o tym wychowawcę klasy 

oraz odnotowuje zdarzenie w zeszycie pochwał i uwag  

c) telefon jest odbierany z depozytu przez rodziców ucznia.  

W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu;  

a) nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy  

b) wychowawca w trybie pilnym zawiadamia rodziców ucznia, ponadto wpisuje informację formie 

uwagi do klasowego zeszytu uwag i pochwał. 

23) W szkole oraz na jej terenie obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, filmowania oraz 

nagrywania obrazu i dźwięku, w tym telefonem komórkowym bez wiedzy i zgody Dyrektora 

Szkoły; zakaz ten dotyczy wszelkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów 

i innych form wypoczynku organizowanych przez szkołę. 

 

Uczeń ma prawo do: 

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

i możliwości Szkoły 

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

przed wszelkimi formami przemocy oraz poszanowania jego godności 

3) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym 

4) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły, nauczycielom, przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, 

Rzecznikowi Praw Ucznia, Radzie Rodziców uwag, wniosków i postulatów dotyczących spraw 

uczniów oraz  poinformowania go o sposobie ich załatwienia 

5) znajomości programu nauczania oraz przedmiotowych systemów oceniania na dany rok dla 

swojej klasy 

6) uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce, w terminach uzgodnionych  

z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału 

7) nieprzygotowania do lekcji, zgłoszenie którego następuje na początku lekcji; ilość możliwych 

nieprzygotowań regulują przedmiotowe systemy oceniania 

8) poinformowania, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie pisemnej pracy 

klasowej z większej partii materiału - sprawdzian taki może być jeden w ciągu dnia i nie więcej niż 

3 w ciągu tygodnia 

9) otrzymania informacji o uzyskanej ocenie, najpóźniej do 14 dni od napisania sprawdzianu oraz 
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wglądu do swojej pracy kontrolnej; sprawdzian ma prawo również obejrzeć rodzic ucznia 

10) znajomości ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów, a na 7 dni przed radą 

klasyfikacyjną informacji w formie ustnej o ocenie okresowej lub rocznej; w przypadku 

przewidzianej oceny niedostatecznej, należy ucznia poinformować na 3 tygodnie przed 

posiedzeniem RP 

11) wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, a na okres świąt 

kalendarzowych, wakacji i ferii być zwolnionym od zadań domowych 

12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej i 

samorządowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły 

13) wyboru kół przedmiotowych, zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich  

w pomieszczeniach szkolnych, korzystając ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje 

Szkoła 

14) uczestnictwa w wycieczkach turystycznych i przedmiotowych, zarówno w kraju, jak i za 

granicą  

15) swobody wyrażania myśli i przekonań - jeśli nie narusza tym dobra innych osób 

16)  zwolnienia z pytania i pisania kartkówek, jeśli w dniu poprzednim uczestniczył w szkolnych  

i pozaszkolnych zawodach, konkursach, imprezach, wycieczkach kończących się po godzinie 18.00 

17) zwolnienia z odpowiedzi ustnej, kartkówki, jeśli w losowaniu „szczęśliwego numerka” zostanie 

wylosowany jego numer; losowanie numerka odbywa się w każdą środę i obowiązuje tylko w tym 

dniu 

18) uczestnictwa w pracach organizacji działających na terenie Szkoły 

19) korzystania, zgodnie z przyjętymi kryteriami, ze wszystkich form pomocy materialnej 

i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje Szkoła. 

Szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków ucznia określane  

są w miarę potrzeb w formie zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej. 

 

Nagrody uczniowskie 

Uczeń może być wyróżniony za wyniki w nauce, kulturalne zachowanie, aktywne uczestniczenie 

w życiu Szkoły, 100%-ową frekwencję, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach 

sportowych itp. Szkoła stosuje następujące formy nagród: 
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a) pochwała na forum klasy 

b) pochwała na forum szkoły – dyplom uznania, nagroda rzeczowa, wyjazd na wycieczkę 

c) nagroda Dyrektora Szkoły 

d) za wzorową frekwencję - nagroda rzeczowa lub dyplom uznania 

e) świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania 

 

Kary uczniowskie 

  

 1) Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych a także za naruszenie porządku 

szkolnego uczeń może być ukarany:  

a) upomnieniem w indywidualnej rozmowie z wychowawcą klasy 

b) upomnieniem wychowawcy wobec klasy  

c) upomnieniem dyrektora udzielonym indywidualnie  

d) naganą wychowawcy lub innych nauczycieli.  Nagana wychowawcy jest równoznaczna z 

zakazem  udziału ucznia w imprezach kulturalno - rozrywkowych, wycieczkach, zawodach 

sportowych; czas obowiązywania zakazu ustala wychowawca 

2) Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów/koleżanki uczeń może być:  

a) przeniesiony do innej Szkoły Podstawowej, 

b) jeżeli zachodzi taka konieczność, problemy z uczniem zostają zgłoszone do Sądu Rejonowego w 

Kwidzynie  

Kara z pkt. 2b stosowana jest na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej. Dyrektor Szkoły może 

wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu 

uczniowskiego i rady klasowej rodziców.  

 Uczniowi przysługuje prawo odwołania od kary poprzez wychowawcę do Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w ciągu 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  

O zastosowaniu wobec ucznia kary dyscyplinarnej, Szkoła informuje ustnym lub pisemnym 

powiadomieniem jego rodziców (opiekunów). 

3) pozostałe ustalenia zawarte zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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Według Statut Szkoły: 

§ 52. 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego 

stroju w stonowanych barwach (nie może mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, ucznia obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta: biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica/spodnie; 

2) chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu. 

 

§ 53. 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 

oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce; 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły; 

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń 

w życiu klasy i szkoły; 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze); 
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17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym w sprawach dotyczących realizacji ww. podstawowych praw uczniów. 

§ 54. 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) dyrektora szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw 

ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.  

 

§ 55. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na 

nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w 

której się one odbywają; 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, tj.  zachowywać podczas lekcji 

należytą uwagę; 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu; 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne; 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – 

uczeń zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie w dniu stawienia się na zajęcia; 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego lub złożonego 

ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną 

decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy; 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

10) dbania o piękno mowy ojczystej; 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom; 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności; 

c) szanować poglądy i przekonania innych; 
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d) szanować godność i wolność drugiego człowieka; 

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych  

w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić 

alkoholu, nie używać e-papierosów, itp. 

14) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu; 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz –  

za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo 

koszty zakupu nowego mienia; 

17) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

(poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym): 

a) tylko w czasie przerw między zajęciami; 

b) rejestrować obrazy i dźwięki, a następnie je odtwarzać, tylko za zgodą osób 

rejestrowanych. 

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez 

dyrektora szkoły. 

 

§ 56. 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców; 

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.  

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) aktywny udział w życiu szkoły; 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych; 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem  

do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora 

szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia  

z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej 

udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych 

organów szkoły.  

 

§ 57. 
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1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary. 

2. Uczeń może zostać ukarany jeżeli: 

1) rażąco narusza Statut i Regulamin Szkoły; 

2) uporczywie lekceważy obowiązki szkolne; 

3) propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia; 

4) posiada, dystrybuje lub używa środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych  

dla zdrowia substancji; 

5) działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób; 

6) stosuje przemoc fizyczną, psychiczną lub emocjonalną wobec innych, w tym w mediach 

społecznościowych. 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej  

i inni pracownicy szkoły. 

4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły; 

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy; 

4) nagana dyrektora szkoły. 

                                                      

§ 58. 

O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Pomorskiego Kuratora 

Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej w sytuacjach, gdy: 

1) zastosowanie kar, o których mowa w § 57 ust. 4, nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia; 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

 

§ 59. 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 

§ 60. 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego 

odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje 

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor 

szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym 

zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.  
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Inne postanowienia 

1) Jeśli uczeń źle się poczuje (zachoruje) na terenie Szkoły, powinien ten fakt zgłosić  

wychowawcy, pedagogowi, pielęgniarce szkolnej, dyrektorowi, którzy mogą udzielić zgody na 

zwolnienie z zajęć lekcyjnych oraz powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów, a gdy zajdzie 

potrzeba wezwać pogotowie ratunkowe. 

2) Uczniowie reprezentujący Szkołę w konkursach, zawodach sportowych itp. są traktowani jako 

obecni na zajęciach lekcyjnych (wpis w dzienniku gdzie uczeń przebywa). 

3) Uczniowie dowożeni do szkoły przed i po zajęciach edukacyjnych przebywają w świetlicy 

szkolnej lub miejscach wyznaczonych przez opiekuna świetlicy. 

4) Uczniów dowożonych do szkoły obowiązuje regulamin osób dowożonych. 

5) Zabrania się pobytu na terenie szkoły byłym uczniom i innym osobom nie związanym ze szkołą; 

zgodę na ewentualny pobyt wyraża Dyrektor, nauczyciel świetlicy lub nauczyciel dyżurujący. 

6) Podczas apeli i uroczystości szkolnych wychowawca klasy zajmuje miejsce obok uczniów 

swojej klasy, dbając o ład i porządek.  

7) Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć o ile 

znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela. 


