
2. REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

Uczeń ma prawo do: 

1) nauki; 

2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

4) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

5) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

8) bezpłatnego dostępu do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w ramowych planach nauczania; 

9) pomocy materialnej; 

10) znajomości swoich praw, postanowień statutu i regulaminów Szkoły; 

11) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

12) opieki podczas pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej, bądź psychicznej; 

13) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych 

osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia; 

14) swobody wyrażania poglądów, przekonań i opinii jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

15) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad; 

16) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

17) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznego oraz poradnictwa zawodowego; 

18) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

19) profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej. 

 
Uczeń ma obowiązek: 

1) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z 

nieobecności; 

2) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych, uczestniczyć w realizowanych zadaniach, 

ćwiczeniach; wykonywać polecenia nauczycieli, przestrzegać zasady dyscypliny pracy; 

3) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 

b) szanować godność i nietykalność osobistą własną, nauczycieli, pozostałych pracowników Szkoły i 

innych, 

c) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

4) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w 

szkole; 

5) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej i 

innych); 

6) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia; 

7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie i formie; 

8) dbać o schludny i estetyczny wygląd, przestrzegać zasad higieny osobistej; 

9) uczęszczać na zajęcia lekcyjne w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas 



uroczystości szkolnych oraz egzaminów;(zakaz noszenia ubrań wyzywających, biżuterii, obowiązek 

noszenia obuwia zamiennego); 

10) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: 

palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających; 

11) szanować własność Szkoły; 

12) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Szkoły. 

 

Uczniom nie wolno: 

1) przebywać pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu m.in. środków 

pirotechnicznych; 

4) używać na terenie szkoły urządzeń teleinformatycznych; nauczyciel może wyrazić zgodę na korzystanie z 

tych urządzeń podczas zajęć w celach edukacyjnych; 

5) opuszczać terenu Szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw bez zgody nauczyciela. 

 

 
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA LEKCJACH, ZAJĘCIACH 

POZALEKCYJNYCH I PRZERWACH 
 

1.  W trosce o swoje bezpieczeństwo uczniowie stosują się do zasad ustalonych przez nauczycieli. 

Zasady te zostają omówione z uczniami na początku roku szkolnego przez wychowawców, nauczycieli 

przedmiotu, dyrekcję szkoły – podczas apeli oraz przypominane po każdej dłuższej przerwie w nauce. 

Uczniowie stosują się również do indywidualnych uwag opiekunów i nauczycieli dyżurujących, 

dotyczących konkretnych, niepokojących zachowań, zagrażających bezpieczeństwu. 

 
2.  Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Gdy w 

uzasadnionych przypadkach przyjdą do szkoły przed godziną 7:30, nie mogą przebywać na korytarzu, 

lecz po przebraniu się przechodzą niezwłocznie do świetlicy szkolnej. 

 
3.  W czasie zajęć lekcyjnych uczeń samowolnie nie opuszcza terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych 

trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej (w planie zajęć ucznia). 

 
4.  Wejście do klasy 

a)  po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed salą i czekają na przyjście 

     nauczyciela 

b)  razem z nauczycielem wchodzą do klasy, cicho odsuwają krzesła, nie rozmawiają i 

przygotowują się do lekcji. 

 
5.  Zachowanie w czasie lekcji 

a)  uczeń w czasie lekcji nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie trzyma na ławce rzeczy 

niebędących pomocami do danej lekcji, 

b)  nie wstaje z miejsca bez zezwolenia nauczyciela, 

c)  zgłasza chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki, 

d)  wychodzi z lekcji do toalety tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą nauczyciela, 

e)  jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczeń wstaje; siada dopiero na polecenie 

nauczyciela. 

 
6.  Zakończenie lekcji 

a)  lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

b)  uczeń jest zobowiązany zostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy, a 



kontrolują i porządkują dyżurni. 

 
7.  Przerwy międzylekcyjne 

a)  uczeń zachowuje się odpowiedzialnie, spokojnie (nie biega i nie wszczyna bójek), dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów, nie organizuje i nie bierze udziału w zabawach zagrażających 

bezpieczeństwu, 

b)  zachowuje higienę osobistą i higienę otoczenia (korytarze, toalety), 

c)  teczki i plecaki ustawia porządnie pod ścianą,  

e)   czekając na obiad, ustawia się w kolejce, nie zajmuje miejsca innym, zachowuje się 

kulturalnie. 

 
8.  Zajęcia pozalekcyjne 

a)  uczeń zapisując się na zajęcia pozalekcyjne zobowiązuje się do systematycznego 

uczęszczania na te zajęcia, 

b)  zachowuje się kulturalnie i zgodnie z zasadami, ustalonymi wspólnie z nauczycielem, 

prowadzącym zajęcia. 

 
9.  Uroczystości szkolne 

a)  na uroczystości szkolne, odbywające się w sali gimnastycznej uczniowie udają się pod opieką 

wychowawcy lub nauczyciela wyznaczonego do opieki, 

b)  zajmują wskazane miejsce, 

c)  zachowują się w sposób kulturalny, dostosowany do rodzaju imprezy. 

 
10. Po lekcjach uczeń (o ile nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych) niezwłocznie udaje się do 

domu lub do świetlicy. Na przystanku autobusowym zachowuje się w sposób kulturalny, 

gwarantujący bezpieczeństwo. 

 
11. Uczniowie bawią się i odpoczywają w sposób bezpieczny i kulturalny: 

a) nie biegają po szkole, 

b) nie grają w piłkę na korytarzach oraz w salach, 

c) nie zbiegają ze schodów ani się na nich nie bawią, 

d) noszą zawiązane obuwie, e) nie 

siadają na parapetach, 

f) nie wychylają się przez okno, 

g) nie odstawiają krzeseł osobom siadającym, h) 

ostrożnie otwierają drzwi klas, 

i) nie wszczynają awantur, nie biorą udziału w bójkach, j) nie 

popychają kolegów, nie podstawiają im nóg, 

k) kulturalnie odnoszą się do wszystkich, 

l) konflikty rozwiązują przez rozmowę,  

m) nie biorą udziału w zabawach o gwałtownym charakterze, które mogą zagrozić bezpieczeństwu 

własnemu lub innych osób (gonitwy, skoki, przepychanki, skakanie na innych itp.) 

 
12. Przestrzegają zasad kulturalnego zachowania wobec osób dorosłych oraz innych uczniów: 

a) mówią do siebie po imieniu, nie przezywają się i nie obmawiają, b) nie 

wykorzystują w żaden sposób młodszych i słabszych, 

c) szanują cudzą własność, nie przywłaszczają sobie cudzych rzeczy, 

d) szanują poglądy innych osób, ich zainteresowania i gust, e) nie 

używają wulgarnych słów i gestów. 

 
13. Informacje o każdej niebezpiecznej sytuacji natychmiast przekazują osobie dorosłej. 

 
 
 
 
 

 



SALA LEKCYJNA 

 
1.  Uczniowie mają prawo do zagospodarowania powierzonej ich opiece sali lekcyjnej wg 

projektu uzgodnionego z wychowawcą. 

2.  Uczniowie mają obowiązek: 

a)  pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć, 

b)  dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 

c)  niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu i pomocy 

dydaktycznych. 

3.  Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (dyżurni) dbają o porządek w klasie, utrzymują w 

czystości tablicę. 

4.  Każdy nauczyciel dba o powierzoną swej opiece salę oraz o każdą inną salę, w której 

prowadzi zajęcia. Wszelkie zauważone zniszczenia zgłasza opiekunowi sali 

 
 

STRÓJ SZKOLNY 

 
1.  Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego: 

a) codzienny: czysty, schludny, niewyzywający, niedozwolone są zbyt krótkie spódnice i bluzki 

nadmiernie odsłaniające ciało. 

b)   odświętny (apelowy): biała koszula i ciemne spodnie (chłopcy), biała bluzka i czarna lub 

granatowa spódnica (dziewczynki). 

2.  Dopuszcza się możliwość stroju dowolnego w czasie wycieczek, imprez sportowych lub innych 

imprez. 

3.  Uczeń zmienia w szkole obuwie na lekkie obuwie na jasnej podeszwie (trampki, tenisówki). 

4.  Nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie. 

5.  Niestosowanie się do ww. przepisów pociąga za sobą następujące kary przewidziane w Statucie 

Szkoły. 

 

 

UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO  I DELEGACJI SZKOŁY 

W UROCZYSTOŚCIACH POZASZKOLNYCH 
 

1. Za bezpieczeństwo uczniów reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym i delegacji 

szkoły odpowiada nauczyciel, któremu powierzono ten obowiązek. 

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za zorganizowanie wyjścia, a w szczególności: 

a) ustalenie składu pocztu i delegacji, 

b) uzyskanie zgody rodziców uczniów, wyznaczonych do reprezentowania szkoły, 

c) ustalenie z rodzicami sposobu dotarcia uczniów na miejsce uroczystości i powrotu do domu po 

jej zakończeniu, 

d) przewiezienie ze szkoły na miejsce uroczystości (a po jej zakończeniu odwiezienie  

z powrotem) sztandaru i insygniów pocztu sztandarowego w warunkach uniemożliwiających ich 

zabrudzenie i zniszczenie, 

e) opiekę nad uczniami  w czasie uroczystości. 

3. Poczet sztandarowy oraz delegacja szkoły, uczestnicząc w uroczystościach pozaszkolnych, 

powinni być  ubrani odświętnie: chłopcy - biała koszula i ciemne spodnie, dziewczynki - białe 

bluzki i czarne lub  granatowe spódnice. W chłodne dni uczniowie powinni założyć ciepłe kurtki, 

stonowane kolorystycznie, bez jaskrawych ozdób i napisów. 

4. Uczniowie reprezentujący szkołę powinni zachowywać się spokojnie i godnie. 

5. W przypadku złego samopoczucia powinni natychmiast zgłosić się do opiekuna. 

 

 

 

 

 



INNE ZASADY 

 
1.  W szkole funkcjonuje tzw. „Szczęśliwy numerek”. Jest to jednodniowe zwolnienie z odpowiedzi 

ustnej ze wszystkich przedmiotów dla ucznia zapisanego w dzienniku pod wylosowanym  na 

zasadzie loterii cyfrowej numerem. Losowania dokonuje system w e-dzienniku. 

2.  W pilnych sprawach związanych z klasą po informacje do pokoju nauczycielskiego lub 

gabinetu dyrektora/wicedyrektora przychodzi przewodniczący lub ktoś w zastępstwie. 

3.  Uczniowie nie mogą używać na terenie szkoły telefonów, tabletów i urządzeń nagrywających. 

Mogą korzystać nieodpłatnie z telefonu znajdującego się w sekretariacie.  

 

 
NAGRODY I KARY 

 
1.  Uczeń  jest  nagradzany  za  szczególne  osiągnięcia  w  nauce,  za  uzyskiwanie  wysokich wyników 

w sporcie szkolnym, za godne reprezentowanie szkoły, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, 

za pracę na rzecz klasy i szkoły, za dzielność i odwagę oraz czyny uznane za niezwykłe. 

2.  Uczeń ma prawo do następujących nagród i wyróżnień: 

a) pochwała wychowawcy klasy (ustna lub pisemna), 

b)   pisemna pochwała dyrektora szkoły, 

                  c) świadectwo z czerwonym paskiem, 

d)   list pochwalny dyrektora szkoły, nagroda rzeczowa dla najlepszego absolwenta, 

e) dyplom uznania, 

f) nagroda książkowa lub rzeczowa. 

 

3.  Uczeń  podlega  karze  w  przypadku  nieprzestrzegania  obowiązującego  na  terenie  szkoły 

prawa,  łamania  norm  prawnych,  naruszanie  zasad  podporządkowania  się  zaleceniom  i 

zarządzeniom dyrektora szkoły i przełożonych, niewywiązywania się z obowiązków ucznia 

zapisanych w niniejszym dokumencie. 

 

4.  Stosowane kary to: 

a)  nagana wychowawcy klasy (ustna lub pisemna), 

b)  nagana dyrektora szkoły (ustna lub pisemna), 

c)  zawieszenie na czas określony prawa do udziału w imprezach szkolnych typu bal, 

dyskoteka, wycieczka itd., 

d)  zawieszenie  na  czas  określony  prawa  do  reprezentowania  szkoły  w  imprezach 

odbywających się poza szkołą, 

e)  obniżenie oceny zachowania, 

f) przeniesienie do klasy równoległej, 

g)  przeniesienie do innej szkoły (w uzasadnionych wypadkach, potwierdzonych zgodą kuratora 

oświaty), 

h)  zapłata za wyrządzone szkody, 

i) naprawa wyrządzonej szkody. 

 

5.  Od nałożonej kary (z wyjątkiem punktu g) uczeń może się odwołać do dyrektora szkoły, który w 

przeciągu  3 dni pracy szkolnej ma obowiązek ponownie rozpatrzyć sprawę. W wyniku tego decyzja 

o karze zostaje utrzymana bądź anulowana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

1.  Notoryczne  naruszenia  przez  ucznia  regulaminu  zachowania  rozstrzyga  wychowawca  w 

porozumieniu z jego rodzicami. 

 

2.  Rażące  naruszenia  przez  ucznia  regulaminu  zachowania  rozstrzyga  dyrektor  w  obecności 

wychowawcy lub pedagoga szkolnego i powiadomienia  o sposobie rozstrzygnięcia rodziców. 

 

3.  Wykroczenia   przeciwko   regulaminowi   zachowania   ucznia   są   rozpatrywane   przez   radę 

pedagogiczną. 

 

4. Konflikty między uczniami rozstrzygają ich wychowawcy. 

 

5. Konflikty  między  uczniami  i  nauczycielami  rozstrzyga  wychowawca, pedagog,  wicedyrektor lub 

dyrektor  w porozumieniu z radą pedagogiczną, informując  zainteresowanych rodziców. 

 

6. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

a) zwrócenie się do wychowawcy klasy, 

b) ustnie lub pisemnie powiadomienie dyrektora szkoły, 

d) za pośrednictwem dyrektora zwrócenie się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, 

e) porozumienie się z Rzecznikiem Praw Dziecka. 

 

 


