
 

                                             Załącznik nr 1 do  

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

 

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

Rozdział I 

Prawa uczniów 

 § 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, umożliwiające 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) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich 

zainteresowania i uzdolnienia, 

12) reprezentowania klasy i szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach 

sportowych, itp.  

13) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

14) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom  niepełnosprawnym w 

czasie przewozu do szkoły, 

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

ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

16) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

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

wyborcze), 

18) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów, 
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19) pomocy materialnej, 

20) opieki lekarskiej. 

 

 § 3 

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.  

 

 

Rozdział II 

Obowiązki uczniów 

 

                                                                        § 4 

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:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

d)  nie spożywać jedzenia, picia, nie żuć gumy, 

e) po lekcjach uporządkować klasę, 

4) właściwego zachowania się w czasie przerw i zajęć świetlicowych, podczas których 

nie wolno: 

a) biegać i stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, 

b) zachowywać się hałaśliwie, 

c) wdawać się w bójki i przepychanki, 

d) lekceważyć uwag nauczyciela, 

e) opuszczać bez zgody nauczyciela budynku szkoły ani terenu szkoły, 

5) właściwego zachowania się w stołówce szkolnej, gdzie należy przestrzegać ogólnie 

panujących norm dobrego wychowania,  a w szczególności: 

a) zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym ( zachować ciszę, w spokoju czekać 

na swoją kolej), 

b) sprzątać po sobie (to znaczy odnosić naczynia, ustawiać krzesła i stoliki), 

c) nie marnować jedzenia, 
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6) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac 

poleconych   przez nauczyciela do wykonania w domu, 

7) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

8) brania udziału w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach, 

9) uczestniczenia w pracach organizacji szkolnych i podporządkowywania się ich 

uchwałom, 

10) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć 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,  

11) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

12) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

13) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

14) dbania o piękno mowy ojczystej, 

15) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

16) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym, kolegom i koleżankom oraz innym uczniom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

e) zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłaby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

17) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:  

a) nie palić tytoniu i nie pić alkoholu,  

b) nie używać e-papierosów,   

c) nie używać narkotyków ani innych środków odurzających, 

d) nie przynosić do szkoły: alkoholu, papierosów i środków odurzających; petard i 

środków pirotechnicznych oraz innych przedmiotów i substancji zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów, 

18) zachowywania czystego i schludnego wyglądu:  

a) Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno kolor,  jak i kształt muszą 

mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, przycinania i układania ich w sposób 

kojarzący się  z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim 

czyste i starannie uczesane, długie – ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na 

lekcji (dziewczęta z długimi włosami powinny je związać lub upinać). 

b) Nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury) 

oraz stosowania makijażu i malowania paznokci. 

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

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, którzy 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego 

naprawy albo koszty zakupu nowego mienia, 

20) noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego:  
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a) Uczniowie przychodzą do szkoły w stosownym stroju – czystym, schludnym i 

skromnym.  

b) Podczas uroczystości wszystkich obowiązuje strój galowy (biała bluzka, koszula, 

ciemne spodnie lub spódnica, sukienka).  

c) Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, 

wywołujących agresję, promujących używki. 

21) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z 

obowiązującymi w szkole zasadami:  

a) W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych   

urządzeń elektronicznych.  

b) Nie zaleca się przynoszenia sprzętów wartościowych, których nie można właściwie 

zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wniesiony do budynku sprzęt wartościowy. 

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

określonych przez dyrektora szkoły. 

 

 

Rozdział III 

Nagrody i kary 

 

§ 5 

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) stypendium, 

6) nagrodę ufundowaną przez dyrektora, radę rodziców, samorząd uczniowski oraz 

sponsorów, 

7) nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Ustka. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) aktywny udział w życiu szkoły, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach 

sportowych, 

4) szczególne osiągnięcia artystyczne, 

5) 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 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje 

sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  
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 § 6 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie 

statutu szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) naruszenie godności ludzkiej, a w szczególności za: 

a) naruszenie nietykalności cielesnej, 

b) stosowanie przemocy psychicznej, w tym cyberprzemocy, 

c) używanie wulgaryzmów, 

d) przywłaszczanie cudzego mienia 

2) stosowanie wszelkiego rodzaju używek, 

3) notoryczne spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 

4) ucieczki z zajęć, 

5) notorycznie powtarzających się wykroczeń. 

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 na forum klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

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

4) nagana dyrektora szkoły, 

5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy, jeżeli klasa równoległa została 

utworzona. 

 

§ 7 

O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 6 ust. 4 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

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

 

§ 8 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 9 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 3 dni. 

Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o 

rozstrzygnięciu.  

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

terminie 3 dni uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje 

pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz 

Rady Samorządu Uczniowskiego.  
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Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej z  samorządem 

uczniowskim i radą rodziców będą rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzono w dniu 1 grudnia 2017 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego – Daria Lewicz 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Marta Miotk                   

 

 

 

                                                                                          Dyrektor szkoły 

                                                                                             Maria Siudek 

 
                                                                               

 


