
REGULAMIN UCZNIA 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

im. ALFREDA FREYERA  

                              w TARNOBRZEGU 

PODSTAWA PRAWNA: 

Konstytucja RP;  

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;  

Konwencja o Prawach Dziecka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Publicznych;  

Ustawa o systemie oświaty — 07.09.1991 r. Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329, Dz.U. Nr 106 z 1996 r., poz. 496, 

Dz.U. Nr 67 z 1999 r., Dz.U. Nr 28 i 141 z 1997 r. Dz.U. Nr 117 i 162 ze zmianami;  

Zarządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkół — Dz.U. MEN 1992 r. ze zmianami.;  
Załącznik Nr 1, Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej 

sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum — Dz.U. Nr 14 poz. 131 

Rozporządzenie MENiS  z dnia 7 września 2004r r. w sprawie oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych — 

Dz.U. Nr 199, poz.2049    

Zarządzenie MEN z dnia 25.05.1993 r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej — Dz.U. MEN Nr 6 z 1993 r., poz. 19; 

Rozporządzenie RM z dnia 04.08.1993 r. W sprawie warunków, form, trybu przyznania i wypłacania oraz 

wysokości pomocy materialnej dla uczniów — Dz.U. Nr 74 z 1993 r., Dz.U. Nr 51 z 1997 r.; 

Rozporządzenie MEN z dnia 17.08.1992 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach 

i placówkach publicznych Dz.U. Nr 65 z 1992 r., Dz.U. Nr 119 z 1996 r. 

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera 

 

PRAWA UCZNIA 

1. Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw 

 Zapoznania się ze Statutem Szkoły. 

 Poznania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, który jest integralną częścią statutu i określa 

procedury szkolnego oceniania, wraz z procedurami odwoławczymi. Jego częścią jest Szkolny System 

Kar i Nagród.  

 Obowiązek poinformowania o prawach i procedurach odwoławczych mają wychowawcy klas, pedagog 

i  dyrektor szkoły. 

 Zwrócenia się do Rzecznika Praw Ucznia powołanego w szkole. 

2.  Prawo do równego traktowania wobec prawa 
 Jednakowe traktowanie bez względu na status ucznia, a także równe traktowanie w sytuacji konfliktu 

z nauczycielem, w tym możliwość uzyskania wsparcia w sytuacji dowodzenia swoich racji, obiektywne 

wyjaśnianie sprawy. 

3. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań 

 Uczeń zdolny po spełnieniu określonych warunków ma prawo do indywidualnego toku lub programu 

nauki.  

 Zgodę na indywidualny tok lub program nauki wydaje dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii od 

rady pedagogicznej i poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

4.  Każdy posiada wolność sumienia, religii i przekonań 

 Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań — także światopoglądowych i religijnych 

— jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

 Uczeń ma prawo uczęszczać na lekcje religii lub etyki. Lekcje te szkoła organizuje na prośbę rodziców. 
Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w  nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji 

przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. 



5. Uczeń ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii 

 Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi, wyrażania myśli o  ile nie naruszają one dobra innych 

osób.  

 Samorząd uczniowski ma także prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

6. Uczeń ma prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej 

 Uczeń ma prawo do poszanowania swej godności. 

 Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, są zapisane w  Szkolnym systemie kar i nagród. 
Kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia. 

 Każdy uczeń ma prawo do ochrony prawnej przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej. 

7. Uczeń ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego 

    i tajności korespondencji 

 Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego. 

 Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji materialnej, stanu zdrowia itp.), 

będące w dyspozycji wychowawcy i innych pracowników szkoły nie mogą być rozpowszechnione. 

 Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Czytanie lub publicznej odczytanie listów 

ucznia, bez jego zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji. 

8. Uczeń ma prawo do informacji 

 Zapoznania z programem nauczania. 

 Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.  
 Zapoznania się z kryteriami ocen z przedmiotów i zachowania. 

 Zapoznania się z regulaminem klasyfikowania i promowania. 

 Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia 

o każdej wystawionej ocenie.  

 Znajomości wymagań kryterium oceniania i formy sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. 

9. Uczeń ma prawo do nauki 

 Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa 

poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub niewpuszczanie go do sali lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu. 

 Uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki powinny 
umożliwiać uczniom korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć w szkole i po ich zakończeniu. 

 Uczeń ma prawo do korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w szkole 

zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami. 

 Uczeń ma prawo do pomocy w nauce. Szkoła w miarę możliwości jest zobowiązana do zapewnienia 

realizacji tego prawa. 

 Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

 Reprezentowania szkoły w konkursach,  przeglądach i zawodach. 

10. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia 

 Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki.  

       Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno– wychowawczych uczniów powinien być ustalony 
       z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności  

       zajęć w każdym dniu, niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,  

       z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 

 Zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole. 

 11. Uczeń ma prawo do zrzeszania się 

 Uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły. 

 Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego 

rodziców. 

12. Uczeń ma prawo do ochrony swojej własności 

 To co uczeń posiada jest jego własnością . Uczeń ma prawo decydowania o swojej własności. 

 Uczeń nie powinien nosić do szkoły cennych przedmiotów. Za zniszczenie lub zgubienie przedmiotów 
wartościowych, których przyniesienie do szkoły nie zostało uzgodnione z nauczycielem, szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności. 



 W sytuacji, gdy posiadana przez ucznia rzecz  zagraża bezpieczeństwu jego lub innych, bądź 

przeszkadza w prowadzeniu zajęć,  może być ona czasowo zabrana i oddana rodzicom ( prawnym 

opiekunom ucznia), a w sytuacjach wyjątkowych (określonych procedurami)  zabezpieczona przez 

nauczyciela celem przekazania  Policji. 

13. Uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa  

      w zabawach i życiu kulturalnym 

14.  Uczeń ma prawa proceduralne 
 Możliwość jasnego, zrozumiałego, adekwatnego do wieku i skutecznego dochodzenia swoich praw- 

roszczenia, prawo do obrony w sytuacji konfliktowej z nauczycielem, do dokładnego wyjaśnienia 

stawianych zarzutów. 

 Dominuje zasada polubownego rozwiązywania konfliktów. Zasady rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych na terenie szkoły określa Statut. 

 W szkole opracowano procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, które określają sposoby 

postępowania w różnych sytuacjach spotykanych na terenie szkoły.  

15.  Uczeń ma prawo być nagradzanym 
 Uczeń ma prawo do świadectwa z wyróżnieniem, po spełnieniu wymagań określonych 

w rozporządzeniu. 

 Otrzymywać nagrody i wyróżnienia jeśli pozwalają na to środki finansowe szkoły lub Rady Rodziców. 
 Przewidywane nagrody określa Szkolny system kar i nagród. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów 

 Uczeń ma obowiązek znać i przestrzegać  wszystkich regulaminów i przepisów obowiązujących 

w szkole wynikających z postanowień ujętych w Statucie szkoły, który pełni rolę konstytucji szkolnej. 

2. Uczeń ma obowiązek podporządkowywania się zaleceniom dyrektora, 

innych nauczycieli oraz ustaleniom Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej. 
 Uczeń ma obowiązek podporządkować się wszystkim zaleceniom podanym przez dyrektora szkoły lub 

innych nauczycieli. 

 Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom, które ustalili przedstawiciele samorządu 

szkolnego. 

3. Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia  

w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły 
 Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach. 

 Obowiązkiem ucznia jest  dbanie o własny rozwój na miarę swoich możliwości. 

 Uczeń ma obowiązek uzupełniać braki wynikające z uzasadnionej nieobecności na zajęciach. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia 

w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 Uczeń ma obowiązek postępowania w myśl zasady „ nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” 

5. Uczeń ma obowiązek dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz 

rozwój 

 Podstawowym obowiązkiem każdego ucznia jest dbałość o życie i zdrowie swoje oraz swoich kolegów. 

 Uczeń ma obowiązek dbania o swoją higienę osobistą.  

6. Wystrzegać się palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków 

 Uczeń ma obowiązek dbania o swój zdrowy styl życia i wyrzekania się wszelkich używek. 

 Uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w programach i kampaniach profilaktycznych 

organizowanych na terenie szkoły. 



7. Uczeń ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

 Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wspólne dobro, które jest wspólną własnością społeczności szkolnej. 

8. Uczeń ma obowiązek naprawiać wyrządzone krzywdy w myśl zasady: 

    wynagrodzenia i zadośćuczynienia 
 Uczeń ma obowiązek postępować zgodnie z ustaleniami Szkolnego systemu kar i nagród. 

9. Dbać o honor i tradycje szkoły 
 Obowiązkiem każdego ucznia jest dbanie o honor i tradycje szkoły. 

 Obowiązkiem każdego ucznia jest znajomość sylwetki patrona  i hymnu szkoły. 

10. Zmieniać obuwie 
 Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek udać się  do szatni i zmienić obuwie. 

 Uczeń ma obowiązek zachować ład i porządek w szatni szkolnej, obuwie zmienne przechowywać 

w workach. 

11.  Uczęszczać do szkoły we właściwym stroju uczniowskim. 
 Uczeń ma obowiązek przestrzegać obowiązującego w szkole  Regulaminu stroju uczniowskiego 

 

12.  Przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów 

     komórkowych 
 Na terenie szkoły oraz podczas wyjść szkolnych, uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych z pominiecie przypadków szczególnych, po uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrektorem 

szkoły 

 Nieprzestrzeganie wskazanych wyżej warunków powoduje wyłączenie telefonu i zdeponowanie go 

w oznaczonej kopercie w sekretariacie szkoły 
 Zdeponowane telefony komórkowe wydawane są rodzicom/ prawnym opiekunom wraz z upomnieniem 

dla ucznia 

13.  W czasie zajęć lekcyjnych uczniów obowiązuje zakaz korzystania 

z osobistych urządzeń elektronicznych typu np. MP3, MP4, itp., chyba, 

że wymaga tego proces dydaktyczny 

14.  Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonuje rodzic/prawny 

opiekun w terminie niezwłocznym, najpóźniej trzy dni od momentu 

rozpoczęcia nieobecności, w formie telefonicznej lub pisemnego 

usprawiedliwienia przedłożonego wychowawcy klasy. 

 

 

 


