
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

W MYŚLENICACH 

 

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 szczegółowo określa prawa i obowiązki 

ucznia oraz wynikające z nich uprawnienia Rady Pedagogicznej. Zobowiązuje 

do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku 

dorosłym i kolegom. Określa zasady współdziałania uczniów i nauczycieli opartego 

o zrozumienie, życzliwość i szacunek. 

 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA: 

 

A. Uczeń ma prawo do: 

 
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności 

oraz czynny udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły, pedagogowi, psychologowi 

i innym nauczycielom swoich problemów i otrzymania pomocy. 

3. Poszanowania godności własnej. 

4. Bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej na terenie szkoły. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób. 

6. Przynależenia do działających w szkole organizacji, kółek zainteresowań 

lub sekcji sportowych. 

7. Reprezentowania szkoły i klasy na olimpiadach, konkursach, zawodach 

sportowych i innych imprezach. 

8. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. 

9. Jawnej, bezstronnej i umotywowanej oceny z wiedzy, umiejętności i zachowania. 

10. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

11. Zapoznania się z kryteriami oceniania i klasyfikowania. 

12. Powiadamiania z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie całogodzinnych prac 

klasowych (w ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 

– nie więcej niż trzy). 

13. Gruntowego powtórzenia materiału programowego przed pisemną pracą 

klasową i informacji o ocenie i jej motywacji w ciągu 7 dni. 

14. Korzystania z opieki medycznej sprawowanej przez szkolną higienistkę 

i stomatologa. 

15. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz 

logopedycznego działającego na terenie szkoły. 

16. Korzystania za świetlicy i stołówki szkolnej. 

17. Korzystania z sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, biblioteki oraz sprzętu 

sportowego na zasadach określonych przez nauczyciela i tylko pod jego 

obecnością. 

18. Wybierania i startowania do wyborów do samorządu szkolnego i klasowego. 

19. Informacji o przewidywanej ocenie semestralnej/klasyfikacyjnej na 7 dni przed 

terminem klasyfikacji (informacja ustna). Na 30 dni przed klasyfikacją 

powiadamia się pisemnie ucznia i jego rodziców bądź opiekunów o grożącej 



uczniowi ocenie niedostatecznej. 

20. Obecności rodziców/opiekunów podczas rozmowy (przesłuchania) przez 

policję, a jeżeli zapewnienie ich obecności było w danym wypadku niemożliwe 

to uczeń ma prawo do obecności dyrekcji, psychologa bądź pedagoga szkolnego. 

21. Korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

B. Uczeń ma obowiązek: 

 
1. Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią. 

2. W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować 

na lekcjach, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, brać udział 

w przeprowadzanych sprawdzianach. 

3. Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne. W pierwszym tygodniu 

po nieobecności dostarczyć wychowawcy klas pisemnego usprawiedliwienia. 

4. Uzupełnić braki wynikające z absencji na zasadach określonych w statucie szkoły 

lub przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

5. Przestrzegać zasad dobrego wychowania w codziennych kontaktach 

z nauczycielami i całą społecznością szkoły, kulturalnie wyrażać się w szkole 

i poza nią. 

6. Nie poniżać innych z powodu statusu materialnego, pochodzenia społecznego, 

zdrowia, możliwości psychofizycznych, intelektualnych itp. 

7. Przestrzegać higieny osobistej, posiadać i zmieniać obuwie na terenie szkoły, 

nosić odpowiedni ubiór oraz fryzurę, nie stosować kolorowych kosmetyków 

i ekstrawaganckich ozdób. 

8. Nie używać żadnych środków szkodliwych dla zdrowia (tytoń, alkohol, środki 

odurzające) oraz nie wnosić na teren szkoły niebezpiecznych urządzeń. 

9. W czasie lekcji zachować ciszę na całym terenie szkoły oraz wyłączyć telefony 

komórkowe. 

10. Brać czynny udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach, 

a także dobrać stosowny strój do okoliczności. 

11. Aktywnie uczestniczyć w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły 

i organizacji szkolnych. 

12. Troszczyć się o mienie szkoły – w przypadku zniszczenia uczeń zobowiązany 

jest do naprawienia szkody lub poniesienia kosztów naprawy. 

13. Korzystać we właściwy sposób z urządzeń sanitarnych. 

14. Utrzymywać czystość i porządek na terenie szkoły oraz dbać o książki, zeszyty 

i przybory szkolne. 

15. Dbać o bezpieczeństwo, przestrzegać przepisów bhp i niezwłocznie 

powiadamiać pracowników szkoły o dostrzeżonych zagrożeniach i wypadkach. 

16. Zgłaszać wychowawcy klas, innym nauczycielom i dyrekcji szkoły wszelkie 

przejawy brutalności (niszczenie mienia szkoły lub innych osób, wyłudzanie, 

kradzieże, znęcanie się nad innymi osobami lub zwierzętami). 

17. Samodzielnie wykonywać prace domowe i klasowe (nie odpisywać). 


