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ROZDZIAŁ I
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
Prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach im. Stefana Roweckiego „Grota” są
zawarte w Statucie Szkoły
ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
 Rodzice mają obowiązek przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia
dziecka,
 Rodzice mają obowiązek nie przysyłać do szkoły chorego dziecka,
 Rodzice mają obowiązek przybyć po chorego ucznia na wezwanie szkoły,
 Rodzice są zobowiązani w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka przebywać w
miejscach do tego wyznaczonych,
 Rodzice mają obowiązek reagować na niewłaściwe zachowanie swojego dziecka i innych
uczniów na terenie szkoły i poza nią.
 Rodzice wezwani przez pracownika pedagogicznego szkoły, mają obowiązek
skontaktować się z nim niezwłocznie, a gdy tego wymaga sytuacja stawić się osobiście w
szkole.
 Spotkania rodziców z nauczycielem odbywają się w czasie zebrań klasowych oraz
konsultacji – wg ustalonego harmonogramu. W sytuacjach nagłych – po uprzednim
ustaleniu przez nauczyciela terminu spotkania.
 Obowiązkiem rodziców jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka na każdych
zajęciach w terminie 7 dni.
 Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi w szkole przepisami oraz
regulaminami, dbania o ich przestrzeganie i stosowanie.
 Rodzice uczniów mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka.
 W kwestii uwag rodzica odnośnie wszelkich aspektów funkcjonowania ich dziecka w
szkole, organizacji pracy szkoły, rodzic może zgłaszać swoje spostrzeżenia do:
 wychowawcy klasy,
 nauczyciela uczącego danego przedmiotu,
 pedagoga szkolnego lub psychologa,
 Dyrekcji szkoły,
 Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1. Nauczyciele mają obowiązek:





2.

dbać o dobro uczniów, rzetelnie i sprawiedliwie oceniać ich zachowanie i osiągnięcia,
punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia lekcyjne,
sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji,
kontaktować się z rodzicami w wyznaczonym czasie (zebrania, konsultacje) lub w
uzgodnionym terminie,
 zamykać sale lekcyjne w czasie przerw i po zakończeniu zajęć,
 zapewnić uczniom opiekę w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,
 przestrzegać przepisów bhp,
 zgłaszać zagrożenia do dyrektora szkoły lub pracowników administracyjnych,
 zawiadamiać rodziców o złym samopoczuciu dziecka lub wypadku, jakiemu uległo
dziecko,
 reagować na widoczne łamanie zasad bezpieczeństwa i niewłaściwe zachowanie,
Inni pracownicy szkoły mają obowiązek:
 przestrzegać podstawowych zasad współżycia i współpracy z całą społecznością szkolną,
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sprawdzać czy na terenie szkoły nie przebywają osoby obce – zarówno dorosłe jak i
młodzież,
zgłaszać intendentowi wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa występujące na terenie
szkoły i usuwać je w miarę możliwości,
kontrolować w czasie lekcji korytarze szkolne, toalety i inne pomieszczenia oraz dbać o
ich higienę i estetyczny wygląd,
reagować na krzywdę dzieci.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY PORZĄDKOWE

1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły tak, aby być punktualnie na rozpoczęciu zajęć.
2. Każdy uczeń wierzchnie okrycie pozostawia w szatni.
3. Jeżeli dziecko klas 0-III w godzinach rannych nie może pozostać pod opieką rodziców i
przychodzi wcześniej do szkoły, zobowiązane jest przebywać w świetlicy szkolnej pod opieką
nauczyciela - nie przebywa bez opieki na terenie placówki.
4. Zwolnienie z zajęć w-f jest zwolnieniem z ćwiczeń, z obecnością w sali – na pisemną prośbę
rodziców uczeń może być zwolniony do domu.
5. Korespondencję z nauczycielami (w tym usprawiedliwienia) rodzic prowadzi przy pomocy
Dzienniczka Ucznia,
6. Po skończonych zajęciach uczeń udaje się do domu.
7. Uczniowie klas młodszych zapisani na świetlicy przebywają tam pod opieką nauczycieli
świetlicy.
8. Uczeń może opuścić teren szkoły tylko za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) i za
pozwoleniem nauczyciela, w czasie przerw nie może wychodzić poza teren szkoły.
9. Uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia, noszenia czystego, schludnego i stosownego do
sytuacji ubrania.
10. W czasie przerw uczniowie winni zachowywać się spokojnie i cicho oraz przebywać na
korytarzu dolnym uczniowie klas I – III, na górnym uczniowie klas IV – VI.
11. Uczniom w czasie przerw i lekcji nie wolno opuszczać terenu szkoły, a w czasie lekcji – klasy
bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela.
12. Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić wyłącznie pod opieka
nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
13. Na terenie szkoły uczniowie zobowiązani są zawsze nosić identyfikatory.
14. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami przy sali lekcyjnej w i w ciszy czekają
na nauczyciela.
15. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego
zachowania.
16. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają klasę w ładzie i czystości.
17. Uczniowie korzystający z terenu boiska lub placu zabaw poza godzinami swoich zajęć, nie są
objęci opieką pracowników szkoły.
18. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i higienę osobistą, bezpieczeństwo swoje i kolegów.
Zakazuje się:
 zabaw zagrażających bezpieczeństwu,
 stosowania wszelkich używek.
19. Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć organizowanych
przez szkolę (wycieczki, zawody itp.) winien ten fakt zgłosić niezwłocznie nauczycielowi
przedmiotu lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym wypadku pracownika BHP, przy
poważniejszych wypadkach także dyrektora szkoły.
20. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż szkoła nie
ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.
21. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz wyłączania w czasie lekcji telefonów komórkowych,
aparatów MP3 oraz bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania.
22. W przypadku używania przez uczniów w czasie lekcji urządzeń wymienionych w pkt. 12,
nauczyciel ma prawo je odebrać i powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych)
oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowanie.
23. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia.
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24. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole nie
później niż w ciągu 1 tygodnia.
25. Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole, zobowiązani są
pokryć koszty jej usunięcia.
26. Kluczami do szafek na książki dysponują uczniowie klas IV – VI przez cały etap edukacyjny.
W razie zagubienia lub zniszczenia kluczyka, rodzice zobowiązani są dorobić go na własny
koszt.
ROZDZIAŁ V
UBIÓR UCZNIA
1. Na co dzień uczniowie maja obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym, czystym i
schludnym.
2. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie,
tipsy.
3. Uczniowie są zobowiązani do noszenia jednolitego podczas uroczystości szkolnych stroju
galowego, na który składa się: biała bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spódnica,
granatowe lub czarne spodnie.
4. Uczniowie zobowiązani są do dbania o schludny wygląd: czyste, krótkie włosy, włosy długie
spięte w kucyk lub warkocz, brak biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych
(np. kolczyki, długie naszyjniki).
5. Dozwolona jest skromna biżuteria, noszona przez dziewczęta (małe kolczyki, pierścionek,
broszka lub wisiorek).
ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW
1. Zabawy powinny odbywać się w sposób zorganizowany:
 należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne działania
(zakres odpowiedzialności i osoby odpowiedzialne ustala organizator imprezy),
 uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko w wyznaczonych salach i
korytarzach,
 po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy winni zostawić pomieszczenie w porządku,
 uczniowie zobowiązani są do posiadania identyfikatora lub legitymacji szkolnej.
2. Organizatorem zabaw mogą być: klasa, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, organizacje
uczniowskie itp.
3. Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.
4. Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie
ważnych rocznic, pasowanie na ucznia, powinny odbywać się z udziałem sztandaru
szkolnego.
5. Skład pocztu sztandarowego ustalany jest na cały rok szkolny i stanowią go wyróżniający się
uczniowie klas szóstych.
ROZDZIAŁ VII
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność uczniowska.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się wg regulaminu wyborczego.
Rada Samorządu Uczniowskiego działa zgodnie z ustalonym planem pracy wynikającym z
potrzeb szkoły oraz w oparciu o propozycje zgłoszone przez społeczność uczniowską.
Samorząd Uczniowski powołuje spośród nauczycieli lub uczniów Rzecznika Praw Ucznia.
Samorząd ma prawo przedstawić swoje postulaty Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej lub
Radzie Rodziców, którzy winni ustosunkować się do nich w ustalonym terminie.
7. Samorząd szkolny i klasowy ma prawo liczyć na pomoc wychowawców i nauczycieli w
realizacji zadań.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego oraz uprawnienia członków prezydium Rady
Samorządu Uczniowskiego określa regulamin tej organizacji.
ROZDZIAŁ VIII
RODZAJE NAGRÓD I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, osobiste osiągnięcia i godne
reprezentowanie szkoły, uczeń może uzyskać następujące nagrody:
 pochwałę wychowawcy wobec klasy,
 pochwałę Dyrektora Szkoły na forum klasy, szkoły,
 świadectwo z wyróżnieniem w kl. IV-VI,
 nagrodę książkową lub inną przyznaną przez Radę Pedagogiczną,
 dyplom uznania wręczony na apelu szkolnym,
 list gratulacyjny do rodziców,
 nagrodę rzeczową,
 nagrody pieniężnej na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.
2. Przyznanie nagrody dla ucznia mogą wnioskować:
 Dyrektor Szkoły,
 wychowawca,
 nauczyciel uczący danego przedmiotu,
 członek Rady Pedagogicznej,
 przedstawiciel Rady Rodziców,
 przewodniczący Samorządu Szkolnego,
 opiekun koła lub organizacji.
3. Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowywane są na świadectwie.
4. Za szczególne osiągniecie uważane jest uzyskanie co najmniej wyróżnienia w konkursie
pozaszkolnym.
ROZDZIAŁ IX
TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KAR
WRAZ Z ZASADAMI ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI O ICH WYMIERZENIU
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a także za naruszanie obowiązku szkolnego uczeń
może zostać ukarany:
 upomnieniem wychowawcy klasy,
 ustnym upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
 upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły z wpisem do akt,
 obniżeniem oceny zachowania,
 ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu,
 zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych z wyłączeniem zajęć
wyrównawczych,
 pozbawieniem udziału w uroczystościach klasowych lub szkolnych (np. wycieczki,
dyskoteki, itp. ),
 przeniesieniem do równoległej klasy,
 nagana na forum całej szkoły.
2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu
wobec niego kary.
3. Karę może nałożyć dyrektor lub wicedyrektor na wniosek wychowawcy.
4. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły.
ROZDZIAŁ X
TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW
1. Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i
wzajemnego poszanowania.
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2. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą.
3. W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowie mogą odwoływać się do wychowawcy,
wicedyrektora lub dyrektora szkoły, Rzecznika Praw Ucznia, natomiast Samorząd Uczniowski
może stanąć w obronie ucznia.
4. Uczniowie lub ich rodzice mają prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie oceny
z zachowania. Wniosek powinien być złożony zgodnie z obowiązującym regulaminem
odwołania od oceny z zachowania lub zgodnie z przepisami prawa Oświatowego.
ROZDZIAŁ XI
ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI
1. Uczniowie powinni być powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem o wszystkich
sprawdzianach obejmujących większą partię materiału.
2. W tygodniu mogą być przeprowadzone 3 sprawdziany, w tym tylko jeden dziennie, obejmujący
większą partię materiału.
3. Kartkówki zastępujące odpowiedź ustną o czasie trwania do 15 minut, obejmują bieżący
materiał ( od 1 do 3 ostatnich lekcji) i mogą odbywać się bez ograniczeń.
4. Sprawdziany i prace klasowe powinny być poprawione i omówione nie później niż wciągu
dwóch tygodni od terminu pisania tych sprawdzianów.
ROZDZIAŁ XII
ZASADY UDZIELANIA POMOCY W NAUCE
1. Uczeń ma prawo uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce w terminach
uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału,
które nie wynikają z negatywnego stosunku ucznia do nauki.
2. Uczeń mający trudności z opanowaniem materiału nauczania i wyznaczony do udziału w
zajęciach wyrównawczych uczestniczy w tych zajęciach za zgodą i wiedzą rodziców lub
opiekunów.

ROZDZIAŁ XIII
WARUNKI ORAZ FORMY KORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ
1. Na terenie szkoły może być udzielana uczniom pomoc socjalna, której zakres uzależniony jest od
uzyskanych środków finansowych.
2. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej na mocy ustaleń z organem
prowadzącym.
ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzic, prawny
opiekun), bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo i obowiązek poszanowania:
 swojej i cudzej godności osobistej
 swojego i cudzego dobrego imienia
 swojej i cudzej własności i zdrowia.
2. Każdy w naszej szkole ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej, przepisów
statutu szkoły, regulaminu i wszystkich aktów prawa wewnątrzszkolnego.
3. Każdy ma obowiązek chronić honor naszej szkoły, dbać o własne zdrowie i rozwój
psychofizyczny.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna zwykłą
większością głosów na wniosek:
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 Dyrektora Szkoły,
 Rady Pedagogicznej,
 Samorządu Szkolnego,
 Rady Rodziców.
5. Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły określają odrębne
regulaminy umieszczone w każdej pracowni.

Jednolity tekst Regulaminu uchwaliła i zatwierdziła Rada Pedagogiczna

za Radę Rodziców

za Radę Pedagogiczną

za Samorząd Uczniowski

8

