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R E G U L A M I N   U C Z N I A 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 
im. Jana Brzechwy w Pile 

 
Regulamin opracowano w oparciu o: 

- Statut Zespołu Szkół nr 1, 

- Opinię Rady Rodziców, 

- Opinię Rady Pedagogicznej. 

 

I. UCZNIOWIE SZKOŁY: 

 

1. Do Zespołu Szkół nr 1 uczęszczają uczniowie w wieku od 6 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi 

szkolnemu i nauki, który trwa do 18 roku życia. Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów 

zamieszkujących ustalony dla zespołu szkół obwód. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym 

terenie. 

2. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą. 

3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dyrektor 

może: 

a) zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego, 

b) odroczyć lub przyśpieszyć realizację obowiązku szkolnego. 

4. Absolwent klasy szóstej, kończący szkołę podstawową, a nieposiadający zameldowania w obrębie 

szkoły winien dodatkowo złożyć podanie, co nie jest równoznaczne z przyjęciem do Gimnazjum 

Zespołu Szkół nr 1. 

5. Podstawą rozliczenia absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum jest okazanie wychowawcy 

klasy wypełnionej karty obiegowej. 

 

II. PRAWA UCZNIA: 

 

1. Uczeń ma prawo: 

a) do informacji na temat metod nauczania oraz zakresu wymagań z poszczególnych 

przedmiotów w formie pisemnej, umieszczonej w zeszycie przedmiotowym. 

Zaznajomienie się z wymaganiami rodzice ucznia potwierdzają podpisem, 

b) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów i 

zachowania, 

c) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

d) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

e) do uzyskiwania dodatkowej pomocy, jeżeli ma trudności w opanowaniu materiału, 

spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością (w terminach ustalonych z nauczycielem), 

f) znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pracy klasowej (pisemnego 

sprawdzianu), jeżeli dotyczy ona więcej niż 3 ostatnich lekcji, znać ocenę z tej pracy przed 

upływem 14 dni od daty jej napisania (w ciągu dnia praca klasowa może być tylko jedna, a 

w tygodniu najwyżej trzy) – nie dotyczy zajęć języka obcego w grupach łączonych, 

g) znać na bieżąco oceny z przedmiotów otrzymane wyłącznie za wiadomości i umiejętności 

(zachowanie ocenia się odrębnie), w przypadku uzyskania ocen niedostatecznych na 

koniec roku szkolnego, za zgodą rady pedagogicznej może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego maksymalnie z dwóch przedmiotów, 

h) jeden raz w danym etapie kształcenia, za zgodą rady pedagogicznej, może uzyskać 

promocję warunkową do klasy wyższej,  

i) poszanowania swej godności, 
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j) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

k) do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą, 

l) do korzystania z wszelkich form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła, 

m) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich, 

n) korzystania z doraźnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej u pedagoga i psychologa 

szkolnego, 

o) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

p) nietykalności osobistej, 

q) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

r) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów, 

s) korzystania z pomocy stypendialnej, 

t) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych, 

u) w przypadku naruszenia praw ucznia, tryb składania skarg jest następujący: 

 uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy lub do rzecznika praw 

ucznia, 

 rzecznik praw ucznia lub wychowawca przedstawia sprawę danemu 

nauczycielowi i w porozumieniu z nim i danym uczniem rozstrzyga sporne 

kwestie, 

 sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do właściwego wicedyrektora, który je 

rozstrzyga. 

 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA: 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać niżej określonej sylwetki i wyglądu ucznia: 

a) sylwetka i wygląd zewnętrzny ucznia winien charakteryzować się następującymi 

przymiotami: 

 schludne, estetyczne i czyste ubranie, 

 czyste, uczesane, niefarbowane włosy, 

 kolczyki – można nosić tylko przylegające do ucha, tak aby nie zagrażały 

bezpieczeństwu (kategoryczny zakaz noszenia jakichkolwiek kolczyków na 

zajęciach WF), 

 uczeń utrzymuje higienę ciała, czyste ręce, (niepomalowane i czyste paznokcie, 

niemalowane usta i oprawa oczu u uczennic), 

 uczniowie noszą lekkie obuwie, zawiązane, ułatwiające bezpieczne 

przemieszczanie się po szkole.  

2. Ponadto zobowiązany jest przestrzegać postanowienia zawarte w Statucie Szkoły, a zwłaszcza: 

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

b) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

c) dbać o majątek i mienie szkolne, 

d) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

e) naprawiać wyrządzone szkody materialne na własny koszt, 

f) przestrzegać zasad kultury języka i współżycia, 

g) dbać o honor i tradycję szkoły, 

h) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej 

oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

i) zachować, w sprawach spornych, tryb określony w §14 ustęp 6 Statutu Szkoły, o ile brak 

możliwości polubownego rozwiązania problemu, 

j) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym, 

k) szanować poglądy i przekonania innych ludzi, korzystać z ich doświadczenia i rad, 
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l) być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, kształtować przyjazne stosunki wśród 

uczniów klasy, szkoły, otaczać opieką uczniów klas młodszych, pomagać kolegom w 

nauce, 

m) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków 

ucznia, 

n) poznawać, szanować i chronić przyrodę, 

o) w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, podczas zajęć szkolnych, nie używać 

telefonów komórkowych, utrzymywać atmosferę rzetelnej pracy, na korytarzach i w 

otoczeniu szkoły zachować ciszę i warunki bezpieczeństwa, 

p) nosić w szkole i podczas zajęć organizowanych przez szkolę schludny i estetyczny strój w 

spokojnych tonacjach odpowiedni do prowadzonych zajęć 

q) szanować pracę cudzą i własną, własne i cudze mienie, mienie społeczne, 

r) dbać o porządek, czystość, estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły, nie wychodzić poza 

teren szkoły, 

s) dbać o czystość i higienę osobistą, w ubraniu i zachowaniu stosować styl godny ucznia, 

okrycia wierzchnie zostawiać w przydzielonych szafkach, być odpowiedzialnym za jej 

sprawność techniczną i wygląd, 

t) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, niezwłocznie powiadamiać dorosłych o 

sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, 

u) znać i przestrzegać Regulamin Ucznia, 

v) w czasie lekcji nie żuć gumy ani nie spożywać żadnych posiłków i napojów, 

w) przestrzegać zakazu dokumentowania obrazu i dźwięku bez zgody prowadzącego zajęcia. 

3. Przedmioty używane przez uczniów i służące do łamania przepisów szkolnych podlegają 

zabezpieczeniu i przekazaniu rodzicom (prawnym opiekunom). 

4. Uczeń samowolnie nie może opuścić budynku szkoły w czasie zajęć dydaktycznych i przerw bez 

wiedz i zgody nauczyciela. Może tego dokonać za wcześniejszym okazaniem zwolnienia napisanego 

przez rodzica (opiekuna). Po zaistniałej sytuacji usprawiedliwienie nie będzie uwzględniane. 

5. Godziny nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwiane są przez rodziców lub prawnych opiekunów 

w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do szkoły z podaniem dokładnego terminu nieobecności dziecka. 

Nie uwzględniane są usprawiedliwienia o treści: „Proszę o usprawiedliwienie wszystkich 

nieobecności mojego dziecka - podpis rodzica.” 

6. Podstawą rozliczenia absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum jest okazanie wychowawcy 

wypełnionej karty obiegowej. 

7. Każdego ucznia obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia do szkoły: 

a) broni, elementów uzbrojenia oraz ich atrap, niewybuchów itp. 

b) środków pirotechnicznych, petard, rac, świec dymnych itp. 

c) ostrych narzędzi, noży, szpikulców, kastetów, nunczaka, pałek itp. 

d) miotaczy gazów obezwładniających, duszących, środków trujących itp. 

 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA : 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

b) wzorową postawę, 

c) wybitne osiągnięcia 

d) dzielność i odwagę. 

 

2. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady 

rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

a) ustna pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskich, 

b) ustna lub pisemna pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji 

uczniowskich wobec społeczności szkolnej, 

c) ustna pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej, 

d) ustna lub pisemna pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej, 
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e) dyplom uznania, 

f) list pochwalny do rodziców, 

g) nagroda od rady pedagogicznej w formie książki, dyplomu lub listu pochwalnego za 

osiągnięcie średniej ocen 5,0 i wzorowe zachowanie, 

h) wpis do „Księgi Honorowej” – za uzyskanie najwyższej średniej w klasie szóstej szkoły 

podstawowej i klasie trzeciej gimnazjum, 

i) nagrody rzeczowe, za wyniki w nauce - „Prymus Szkoły”, za osiągnięcia sportowe - 

„Sportowiec Szkoły” oraz za inne osiągnięcia zgodnie z postanowieniem rady 

pedagogicznej. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców i sponsorów. 

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Nagrody mogą być przyznane również wyróżniającym się zespołom uczniowskim (klasie). 

7. Fakt wyróżnienia ucznia w formie pisemnej odnotowuje się w Książce kar i wyróżnień. 

 

V. KARY: 

 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie ucznia w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę, nauczyciela lub 

dyrektora, 

b) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec społeczności szkolnej, 

c) prace społeczne na rzecz szkoły w porozumieniu wychowawcy z rodzicami, 

d) pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec społeczności szkolnej, 

e) ustne lub pisemne upomnienie ucznia przez dyrektora wobec społeczności szkolnej, 

f) pisemna nagana udzielona przez dyrektora wobec społeczności szkolnej, 

g) przeniesienie ucznia do równoległej klasy szkoły, 

h) przeniesienie do innej szkoły, 

2. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po powiadomieniu organu nadzorującego, dyrektor może 

wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Po uzyskaniu zgody kuratora oświaty, ucznia można przenieść do innej szkoły, gdy ten: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

b) dopuszcza się kradzieży; 

c) wchodzi w kolizję z prawem; 

d) demoralizuje innych uczniów; 

e) rozprowadza lub używa środki narkotyczne, 

f) używa napoje alkoholowe; 

g) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły. 

4. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, 

wychowawcy lub rodziców do dyrektora w terminie dwóch dni. 

5. Fakt ukarania ucznia w formie pisemnej odnotowuje się w Książce kar i wyróżnień. 

6. W przypadku ukarania ucznia karą w formie pisemnej, poinformowanie rodziców ucznia spoczywa na 

wychowawcy klasy, w pozostałych przypadkach kar w formie ustnej, obowiązek ten należy do 

ukaranego ucznia. 

7. W celu ewidencji zastosowanych środków wychowawczych postanawia się co następuje: 

a) ustne wyróżnienia w formie pochwały wychowawcy klasy, nauczyciela i dyrektora 

odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, 

b) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy, nauczyciela lub dyrektora odnotowuje 

się w dzienniku lekcyjnym w formie uwagi o zachowaniu, 

c) pisemne wyróżnienie, upomnienie lub naganę  wykonuje się w 2 egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz otrzymuje uczeń, drugi dołączany jest do dokumentacji szkolnej ucznia. 

Dokumenty przechowywane są do końca danego roku szkolnego. 

8. Każdorazowe użycie wulgaryzmu w obecności nauczyciela lub pracownika szkoły będzie karane 

oceną niedostateczną z języka polskiego za brak kultury z języka. 
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„Regulamin Ucznia” Zespołu Szkół nr 1, im. J. Brzechwy zatwierdzono na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 11.09.2012r. 


