
REGULAMIN
PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ
W GOŁOSZACH
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1. PRAWO DO ZNAJOMOŚCI SWOICH PRAW
a. Prawo do wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach, jakie przysługują 

uczniom w przypadku ich naruszenia.
b. Na  władzach  szkoły  spoczywa  obowiązek  dostarczenia  uczniom 

podstawowych informacji na temat ich praw.

2. PRAWO DO NAUKI

Uczeń ma prawo do:
a. Swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych. Zakazane jest ograniczanie tego 

prawa poprzez  wypraszanie  ucznia  z  klasy  lub niewpuszczanie  go do sali 
lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu.

b. Korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
c. Pomocy w nauce.
d. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
e. Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

Organizacja kół zainteresowań uzależniona jest od środków przyznanych 
przez organ prowadzący szkołę.

3. WOLNOŚĆ RELIGII LUB PRZEKONAŃ

Uczeń ma prawo do:
a. Wolności  myśli,  sumienia  i  wyznania,  przy  czym rodzicom przysługuje 

prawo do ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z 
przysługującej  wolności.  Wolność  ta  wyraża  się  jako  tolerancja  wobec 
„inności” religijnej, kulturowej, etnicznej.

b. Uczęszczania  na  lekcje  religii,  a  dla  osób,  które  nie  chcą  w  nich 
uczestniczyć, możliwe jest organizowanie lekcji etyki.

c. Swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  także  światopoglądowych  i 
religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

Uczniowie  nie  mogą  być  zmuszani  do  uczestniczenia  lub 
nieuczestniczenia w obrzędach religijnych. Nie mogą być też dyskryminowani z 
powodu uczęszczania lub nieuczęszczania na lekcje religii/etyki. Każdy uczeń 
musi być tak samo traktowany, niezależnie od wyznawanej religii.
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4. WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI, WYRAŻANIA POGLĄDÓW 
I OPINII

Uczeń ma prawo do:
a. Wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania.
b. Swobodnej  wypowiedzi.  Prawo  to  zawiera  swobodę  poszukiwania, 

otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie.
c. Kontrowersyjnych poglądów i opinii (o ile nie narusza dobra innych osób) 

niezgodnych  z  kanonem  nauczania,  co  nie  zwalnia  go  jednocześnie  od 
znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania.

d. Wygłoszenia  opinii,  przedstawienia  stanowiska  (obrony)  we  własnej 
sprawie.

e. Przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz  Dyrektorowi 
wniosków,  opinii  we  wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 
oraz wyboru opiekuna samorządu.

5. PRAWO DO INFORMACJI

Uczeń ma prawo do:
a. Jawnej i  umotywowanej oceny. Nauczyciel ma obowiązek poinformować 

ucznia o każdej wystawionej ocenie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców 
ocena  ta  powinna  być  krótko  uzasadniona.  Ocenione  pisemne  prace 
kontrolne  uczeń  i  jego  rodzice  otrzymują  do  wglądu  na  zasadach 
określonych przez nauczycieli.

b. Informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i oceniania.
c. Informacji  o  przewidywanych  ocenach  okresowych  lub  rocznych  oraz  o 

przewidywanej  ocenie  niedostatecznej  na  zakończenie  okresu  lub  roku. 
Informacja ta musi być przekazana rodzicom ucznia przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem  rady  pedagogicznej  w  terminie  i  w  sposób  określony  w 
Statucie Szkoły.

d. Informacji  o  zasadach  i  kryteriach  oceniania  zachowania  oraz  o 
możliwościach odwołania od ustalonej oceny.

e. Informacji  o  warunkach  przystąpienia  i  trybie  przeprowadzania 
egzaminu  poprawkowego,  klasyfikacyjnego oraz  o  zasadach  poprawiania 
ocen.

6. WOLNOŚĆ OD PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Uczeń ma prawo do:
a. Poszanowania jego godności.
b. Opieki  wychowawczej  i  higienicznych  warunków  pobytu  w  szkole, 

zapewniających  bezpieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami 
przemocy fizycznej bądź psychicznej;
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• Poszanowanie  godności  osobistej  ucznia  wymaga  od  nauczyciela  nie 
tylko powstrzymywania się od poniżającego traktowania lub karania, ale 
także  ochrony  jego  życia  prywatnego,  rodzinnego  i  tajemnicy 
korespondencji.

• Wszelkie działania służące ośmieszaniu ucznia również naruszają jego 
godność. Dotyczy to także obraźliwego zwracania się do uczniów.

• Zabronione  są  wszelkie  kary  cielesne  jak  i  kary  o  charakterze 
poniżającym lub ośmieszającym.

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI UCZNIA
a. Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
b. Wszelkie  informacje  dotyczące  życia  prywatnego  uczniów(sytuacji 

materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji 
dotyczących rodziny-wykształcenia rodziców, ewentualnych problemów np. 
alkoholizmu, rozwodu itp.), znane wychowawcy czy innym pracownikom 
szkoły, nie mogą być rozpowszechniane;

c. Publiczne  komentowanie  sytuacji  rodzinnej,  społecznej  czy  osobistej 
ucznia jest zabronione;

d. Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.

8. PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA
a. Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki - m. in. ławki szkolne 

muszą być dostosowane do wzrostu dziecka;
b. Uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy. Na 

okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

9. PRAWO DO ODPOWIEDNIEGO STANDARDU ŻYCIA
a. Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania 

pomocy materialnej/opieki socjalnej na zasadach określonych przez organ 
prowadzący szkołę.

10. PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ
a. Uczeń  ma  prawo należeć  do  organizacji  i  stowarzyszeń  działających  na 

terenie szkoły;
b. Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest 

prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

11. RÓWNE TRAKTOWANIE WOBEC PRAWA SZKOLNEGO

Uczeń ma prawo być:
a. Jednakowo  traktowany  i  oceniany  bez  względu  na  jego  wygląd 

zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia(dobry-słaby);
b. Jednakowo  traktowany  w  sytuacji  konfliktu(np.  nauczyciel-uczeń), 

powinien mieć możliwość dowiedzenia swoich racji.
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Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
2. Uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz 

właściwego zachowania się w ich trakcie.
a) przygotowywanie się do zajęć rozumiane jest jako odrabianie zadawanych 

prac,  przynoszenie  zeszytów,  podręczników  pomocy  i  materiałów 
wskazanych przez nauczyciela,

a) właściwe  zachowanie  rozumiane  jest  jako  zachowanie  umożliwiające 
sobie i pozostałym uczniom pełne uczestnictwo w zajęciach,

b) udział  w  zajęciach  edukacyjnych  rozumiany  jest  jako  systematyczne  i 
aktywne uczestnictwo w toku lekcyjnym.

3. Uzupełnienia braków wynikających z absencji na zajęciach lekcyjnych.
4. Usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach lekcyjnych wyłącznie w 

formie  pisemnej  ze  wskazaniem  przyczyny  nieobecności  w  terminie  nie 
dłuższym niż 7 dni po powrocie do szkoły.
a) pisemne usprawiedliwienie zawiera podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

lub innej upoważnionej osoby (np. lekarza).
b)  uczeń  zwalniany  przez  innego  nauczyciela  celem  udziału  w  innych 

zajęciach ma zapisane w odpowiedniej rubryce w dzienniku: 
K-konkurs, Z-zawody, W-wycieczka, I-inne.

c) wychowawca może nie uwzględnić usprawiedliwienia w przypadku:
- złożenia usprawiedliwienia po terminie, 
-  jeśli  usprawiedliwienie  nie  zawiera  wskazanej  przyczyny,  podpisu 

właściwej osoby lub istnieje podejrzenie o sfałszowanie podpisu,
-  jeśli  usprawiedliwienie  jest  niezgodne  ze  stwierdzonym  stanem 

faktycznym,
5.  Przebywania  w  szkole  od  początku  pierwszej  lekcji  do  końca  ostatniej, 

zgodnie z planem zajęć ucznia. W czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych 
nie wolno mu samowolnie opuszczać terenu szkoły.

6.  Postępowania  zgodnie  z  dobrem  szkolnej  społeczności,  dbania  o  honor  i 
tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

7. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno 
mowy ojczystej.

8. Właściwego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły 
oraz  pozostałych  uczniów  polegającego  na  przestrzeganiu  norm  i  zasad 
powszechnie  uznanych  i  obowiązujących  w  życiu  społecznym  łącznie  z 
zasadami wynikającymi z prawa wewnątrzszkolnego:
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a)  podporządkowania  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  dyrektora,  rady 
pedagogicznej,  nauczycieli  oraz ustaleniom rady samorządu szkolnego 
lub klasowego,

b) przestrzegania  zasad  współżycia  społecznego,  a  w 
szczególności:

- okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
- szanowania poglądów i przekonań innych,
-  szanowania  wolności  i  godności  osobistej  drugiego  człowieka, 

zachowywania  w  tajemnicy  korespondencji  i  dyskusji  w  sprawach 
osobistych  powierzonych  w  zaufaniu,  chyba,  że  szkodziłoby  to 
ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

-  bycia  koleżeńskim,  uczynnym  wobec  kolegów,  współdziałania  w 
kształtowaniu przyjaznych stosunków współżycia w zespole, otaczania 
opieką młodszych i słabszych, bronienia pokrzywdzonych.

9. Naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.
10. Ochrony przyrody, dbania o środowisko naturalne.
11. Szanowania cudzej własności i respektowania jej nietykalności.
12. Zachowywania podczas lekcji i innych zajęć szkolnych ciszy na korytarzach 

i w otoczeniu szkoły.
13. Niezwłocznego powiadomienia wychowawcy, dyrektora lub przedstawicieli 

innych  organów  szkoły  o  zauważonych  w  szkole  lub  jej  otoczeniu 
przedmiotach  i  sytuacjach  zagrażających  życiu  albo  zdrowiu  ludzi, 
nieprzynoszenia  do  szkoły  żadnych  niebezpiecznych  zabawek, 
przedmiotów.

14.  Obowiązuje  całkowity  zakaz  używania  telefonów komórkowych i  innych 
urządzeń elektronicznych w czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela, 
jak również w czasie przerw międzylekcyjnych.

a)  Używanie  telefonów  komórkowych  poza  zajęciami  lekcyjnymi  (np. 
wycieczki,  dyskoteka)  odbywa  się  w  sposób  nie  naruszający  dóbr 
osobistych i godności innych osób chronionych odrębnymi przepisami.

b) W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków nauczyciel odbiera 
aparat po uprzednim wyjęciu z niego karty przez ucznia.

c) Aparat bądź inny sprzęt elektroniczny odbierany jest przez rodziców wraz 
z karą upomnienia lub nagany nałożonej na ucznia.

15. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie 
pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani innych środków 
odurzających;

16.  Troszczenia  się  o  mienie  szkoły  i  jej  estetyczny  wygląd,  starania  się  o 
utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

17. Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju.
a)  strój  ucznia  powinien  być  schludny,  czysty  i  nie  prowokujący  do 

niewłaściwych zachowań.
d) w dniach uroczystości szkolnych lub po uprzednim poinformowaniu przez 

nauczyciela uczniów obowiązuje strój galowy.
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e)  w  szkole  zabrania  się  uczniom  noszenia  biżuterii  i  innych  ozdób 
zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

18. Zmiany obuwia w szatni (posiadać worek na obuwie zamienne).
19.  Prawidłowego  korzystania  z  przedmiotów  i  urządzeń  użyteczności 

publicznej.
20. Bezpiecznego poruszania się w budynku szkolnym.

&1
UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ WYRÓŻNIENIA 
I NAGRODY ZA:

1. Przynajmniej dobre wyniki w nauce;
2. Osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadach wiedzy, konkursach i 

zawodach  sportowych  lub  inne  osiągnięcia  przynoszące  zaszczyt  szkole  i 
rodzicom;

3. 100%  frekwencję(dopuszczalna  jest  usprawiedliwiona  nieobecność  4 
godzin w ciągu roku szkolnego);

4. Aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
5. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym;
6. Wykonywanie pomocy naukowych;
7. Pomoc w naprawie uszkodzonego sprzętu szkolnego;
8. Wzorowe wypełnianie funkcji w organizacjach uczniowskich;
9. Przygotowanie uroczystości szkolnych;
10.Sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych przez nauczycieli.

&2

RODZAJE NAGRÓD I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

Uczeń może być nagrodzony:
1. Za  rzetelną  naukę,  wzorową  frekwencję  i  naukę-dyplomem  lub 

książką.
2. Za  wzorową  postawę,  prace  społeczne  lub  osiągnięcia  sportowe-

pochwałą  wychowawcy  klasy,  nauczyciela,  dyrektora  szkoły,  dyplomem, 
książką lub podziękowaniem w formie pisemnej.

3. Listem  pochwalnym  skierowanym  do  rodziców  (dotyczy 
absolwentów).

4. Świadectwem  z  wyróżnieniem,  odznaką  „Wzorowego  Ucznia”  i 
umieszczeniem  jego  zdjęcia  w  gablocie  szkolnej,  jeżeli  uzyska  w  wyniku 
semestralnej  lub  rocznej  klasyfikacji  średnią  ocen  4,75  ze  wszystkich 
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przedmiotów  obowiązkowych  oraz  co  najmniej  ocenę  bardzo  dobrą  z 
zachowania.

5. Adnotacją na świadectwie szkolnym dotyczącą szczególnych osiągnięć.

&3
• Nagrody  mogą  być  również  przyznawane  zespołom  uczniów(klasa, 

drużyna)-puchar przechodni dla klasy, która uzyskała najwyższą średnią 
ocen na koniec semestru lub roku szkolnego.

• Inne nagrody będą przyznawane według uznania Rady Pedagogicznej.
• Szczególnie  wyróżniający  się  uczniowie  otrzymują  nagrody  i 

wyróżnienia  przyznawane  przez  władze  oświatowe  oraz  instytucje 
według odrębnych zasad.

&4

S  POŁECZNOŚĆ SZKOLNA KARZE UCZNIA ZA:  
1. Niewłaściwe  zachowanie  się  wobec  nauczycieli,  innych  pracowników 

szkoły, osób starszych oraz kolegów.
2. Nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji.
3. Nieprzygotowanie się do zajęć szkolnych.
4. Bierną postawę w czasie lekcji.
5. Utrudnianie  prowadzenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  lub 

odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.
6. Nagminne spóźnianie się na lekcje.
7. Samowolne  opuszczanie  terenu  szkolnego  w  trakcie  lekcji  lub  przerw 

międzylekcyjnych.
8. Brak worka, obuwia zamiennego lub niezmienianie go.
9. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej.

10. Niewypełnianie  obowiązków  związanych  z  przynależnością  do  kół 
zainteresowań.

11. Zaśmiecanie  terenu  szkoły,  umieszczanie  jakichkolwiek  napisów  na 
ścianach,  sprzęcie  szkolnym,  niszczenie  pomocy  naukowych,  podręczników, 
mebli itp.

12. Obniżanie autorytetu i popularności szkoły poprzez nieuzasadnione podważanie 
jej osiągnięć.

13. Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków bądź innych środków 
odurzających.

14. Przywłaszczanie sobie cudzej własności(kradzież).
15. Używanie wulgaryzmów.
16. Narażanie  własnego  zdrowia(życia)  oraz  swoich  kolegów/koleżanek  na 

niebezpieczeństwo.
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&5

SZKOŁA STOSUJE WOBEC UCZNIÓW 
NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH REGULAMINU 

NASTĘPUJĄCY SYSTEM KAR:
1. Upomnienie lub nagana wychowawcy wobec klasy.
2. Upomnienie lub nagana dyrektora wobec klasy.
3. Upomnienie  lub  nagana  dyrektora  szkoły  udzielone  publicznie  wobec 

uczniów na apelu szkolnym.
4. Obniżenie oceny zachowania.
5. Informacja pisemna do rodziców.
6. Naprawienie wyrządzonej szkody lub kara pieniężna za wiedzą rodziców.
7. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczce i 

innych imprezach organizowanych przez szkołę.
8. Zawieszenie  prawa  do  reprezentowania  szkoły  na  zewnątrz:  w 

konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; do korzystania z niektórych 
form opieki socjalnej.

9. Przeniesienie do innej szkoły.
10.Usunięcie ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.

PRAWA PROCEDURALNE
1. O stosowaniu nagród i  kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby 

konsultuje  się  z  zespołem  nauczycieli  uczących  w  danej  klasie.  Decyzję  w 
sprawie dyscyplinarnego przeniesienia ucznia do innej szkoły podejmuje kurator 
oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

2. O  udzielonej  karze  powinni  być  powiadomieni  rodzice,  natomiast  kara 
przeniesienia  do  innej  szkoły  powinna  być  zastosowana  po  wyczerpaniu 
wszystkich  innych  możliwości  zmiany  zachowania  ucznia  i  po  pisemnym 
zawiadomieniu rodziców ucznia o możliwości udzielenia takiej kary.

3. Uczeń  ma  prawo odwołania  się  od  decyzji  udzielającego  karę  do  organu 
wskazanego  w  pouczeniu  zawartym  w  decyzji  w  ciągu  14  dni  od  daty  jej 
otrzymania do:

• dyrektora szkoły, o ile kara została udzielona przez wychowawcę,
• Rady Pedagogicznej, o ile kara została udzielona przez dyrektora szkoły.

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania wykonanie kary jest zawieszone.
5. Dyrektor  szkoły  ma  prawo  zawiesić  wykonanie  kary  na  czas  próby(nie 

dłuższy niż pół roku) lub całkowicie zaprzestać je wykonania, jeśli uczeń uzyska 
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poręczenie  samorządu  klasowego  lub  szkolnego,  Rady  Rodziców,  Rady 
Pedagogicznej lub organizacji młodzieżowej albo innej organizacji społecznej.

6. Kara podlega natychmiastowemu wykonaniu, jeśli w okresie zawieszenia jej 
wykonania, uczeń popełnił takie samo lub podobne wykroczenie.

7. Niedopuszczalne  jest  stosowanie  kar  nie  zapisanych  w  niniejszym 
Regulaminie.

8. Wymierzenie  każdej  kary  bez  dania  uczniowi  możliwości  obrony  jest 
naruszeniem prawa do obrony i może stanowić podstawę do uchylenia kary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Rodziców, 

wychowawców  klas  lub  nauczycieli  z  samorządem  uczniowskim  i  Radą 
Rodziców powinny być rozpatrywane z udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron.

2. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia praw ucznia albo powstania 
innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły - niezależnie od prawa 
odwołania  się  do  władz  oświatowych  -  uczeń  może  zwrócić  się  do  władz 
organizacji  społecznych  odpowiedniego  szczebla  lub  komisji  powołanych  na 
odrębnych zasadach.

3. Uczniowie  występujący  w  obronie  praw uczniowskich  nie  mogą  być  z  tego 
powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i 
pomocy ze strony dyrektora szkoły i Rady Rodziców.

4. Akty prawne, na podstawie których sporządzony został powyższy Regulamin:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r.
• Konwencja  o  Prawach  Dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne 

ONZ 20 listopada 1989r. i ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.
(Dz. U. nr 120, poz. 526,527).

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(tekst jednolity Dz. 
U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

• Akty wykonawcze do w/w ustawy.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r., Nr 

118, poz.1112 ze zm.)
5. Wszelkie  zmiany  w  Regulaminie  może  wprowadzać  Rada  Pedagogiczna  w 

formie uchwały na wniosek organów szkoły. Stanowią one aneks do niniejszego 
Regulaminu.

TRADYCJE SZKOŁY
1. Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I wg ustalonego ceremoniału.
2. Uroczyste pożegnanie uczniów klasy VI.
3. Ogólnoszkolny wieczorek andrzejkowy.
4. Mikołajki i wigilie klasowe.
5. Powitanie wiosny.
6. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w Dniu Dziecka.
7. Poczta walentynkowa.

28



8. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów dla środowiska:
• na wspólnym kolędowaniu,
• z okazji Dnia Papieskiego
• na szkolnej zabawie choinkowej,
• z okazji Święta Rodziny
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