
REGULAMIN UCZNIOWSKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. FRANCESCO NULLO W OLKUSZU

I Obowiązki uczniów
Do obowiązków ucznia należy:

1. Przestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego.
2. Godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz.
3. Poszanowanie mienia szkolnego.
4. Odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły.
5. Dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów.
6. Systematyczne uczęszczanie do szkoły i aktywne uczestniczenie w lekcjach.
7. Punktualne przychodzenie na wszystkie zajęcia.
8. Przygotowywanie się do lekcji i wykonywanie zadań domowych.
9. Usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień w ciągu siedmiu dni.
10. Uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach.
11. Noszenie dzienniczka lub zeszytu korespondencji z rodzicami
12. Dbałość o higienę osobistą.
13. Zmienianie obuwia.
14. Przychodzenie do szkoły na co dzień w schludnym stroju:
- ubrania czyste,
- stonowane kolory: szary, granatowy, czarny, biały, niebieski, ciemnozielony,
- bez dodatkowych ozdób, cekinów itp.,
- odpowiednia długość bluzek, koszul, spódnic,
- zasłonięte ramiona, małe dekolty.
15. Przychodzenie w uroczyste dni w stroju galowym:
- dziewczęta – biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica,
- chłopcy – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula ( lub garnitur i biała koszula)

II Prawa uczniów
Każdy uczeń ma prawo do:

1. Poszanowania własnych przekonań, godności i nietykalności.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Wsparcia i pomocy ze strony wychowawcy i wszystkich pracowników Szkoły.
4. Nauki w kulturalnej atmosferze i może żądać od kolegów poszanowania tego prawa.
5. Pełnej informacji na temat materiału programowego.
6. Jawności oceniania.
7. Wcześniejszej informacji na temat przewidywanych zadań klasowych.
8. Odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.
9. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach organizowanych przez

Szkołę.
10. Taktownego zwracania uwagi osobom zachowującym się niewłaściwie.
11. Wyrażania opinii na temat funkcjonowania Szkoły poprzez swoich przedstawicieli do

Samorządu Uczniowskiego.

III Zakazy
Bezwzględnie zakazuje się:

1. Wagarowania.
2. Opuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.
3. Przynoszenia do Szkoły niebezpiecznych przedmiotów: noży, zapałek, zapalniczek,

petard , paralizatorów itp.



4. Posiadania i używania alkoholu, papierosów i innych substancji szkodliwych dla
zdrowia

5. Agresywnych zachowań: bicia, szturchania, popychania, przezywania, używania
wulgaryzmów i obraźliwych gestów.

6. Używania telefonów komórkowych, dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych.
7. Samowolnego oddalania się od grupy w czasie wycieczek oraz zorganizowanych

wyjść poza teren Szkoły.
8. Przychodzenia do Szkoły z pomalowanymi paznokciami, makijażem.
9. Wcześniejszego niż przewiduje plan zajęć przychodzenia do szkoły i pozostawania po

zajęciach bez zgody nauczyciela. Nie dotyczy uczniów objętych opieką świetlicy.

IV Nagrody i kary
      1. Uczniowie wyróżniający się rzetelna nauką, wzorową postawą, działalnością społeczną,
wybitnymi osiągnięciami otrzymują następujące wyróżnienia i nagrody:

1)  ustną pochwałę wychowawcy klasy;
2)  ustną pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów, nauczycieli i rodziców;
3)  list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia;
4)  zamieszczenie informacji w gazetce szkolnej lub na stronie internetowej szkoły;
5)  dyplom uznania;
6)  nagrodę rzeczową;
7) wpis do księgi pamiątkowej, kroniki; zamieszczenie fotografii w galerii „ Nasi

Najlepsi”.

2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego, za lekceważący stosunek do nauki i
innych obowiązków szkolnych uczniowie będą karani:
1)  ustne upomnienie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu;
2)  wpisanie uwagi do dokumentacji;
3) wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły;
4)  ograniczenie praw ucznia, w tym zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych;
5)  naganę dyrektora z ostrzeżeniem o konsekwencjach dyscyplinarnych w przypadku
powtórzenia się występku;
6)  zawieszenie w prawach ucznia, w tym zakaz uczestniczenia w imprezach
szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz;
)  przeniesienie do innej (równoległej) klasy;
8)  przeniesienie do innej szkoły decyzją  Małopolskiego Kuratora Oświaty (lub
ośrodka wsparcia wychowawczego) na wniosek dyrektora szkoły.

V Postanowienia końcowe
1. Obowiązki i prawa wszystkich uczniów są równe.
2. Rodzice mają obowiązek usunięcia szkód spowodowanych przez dzieci na własny

koszt.
3. We wszystkich kwestiach spornych uczniom przysługuje prawo odwołania się do:
- wychowawcy klasy,
- Dyrektora Szkoły,
4.  Regulamin Uczniowski oraz wszelkie zmiany w nim uchwala Rada Pedagogiczna po

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2012 r.


