§ 2
Prawa, uprawnienia i obowiązki ucznia:
REGULAMIN SZKOŁY
Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. E. Wojnowskiego
w Wąbrzeźnie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem
szkoły i ścisłego przestrzegania jego postanowień, których
stosowanie ma na celu kształtowanie pozytywnych nawyków i
postaw oraz wychowanie uczniów w poszanowaniu wartości.
§1
Postawy organizacyjne życia szkoły
1. Podstawowymi formami organizacyjnymi działalności szkoły są:
a. obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodne z planem nauczania,
b. zajęcia pozalekcyjne.
2. Organizacja lekcji:
a. godzina lekcyjna trwa 45 minut,
b. przerwy międzylekcyjne trwają:
•
5 minut po pierwszej, piątej, siódmej, ósmej godzinie
lekcyjnej,
• 10 minut po drugiej i czwartej godzinie lekcyjnej,
• 20 minut po trzeciej i szóstej godzinie lekcyjnej,
c. zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 800.
3. Podstawowymi formami obiegu informacji w szkole są
komunikaty przekazywane na apelach szkolnych, informacje
wywieszone na tablicy ogłoszeń, w dzienniku SYNERGIA,
zarządzenia dyrektora szkoły oraz informacje przekazywane przez
wychowawcę.

Uczeń ma prawo do:
1) znajomości i dochodzenia swoich praw;
2) równego traktowania wobec prawa;
3) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz
wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
4) ochrony przed bezprawną ingerencję w życie prywatne,
5) swobody myśli, sumienia i wyznania,
6) dostępu do informacji z różnych źródeł,
7) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w
szkole systemu oceniania,
8) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
9) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej,
10) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego
możliwości,
11) korzystania z pomocy pedagogiczno- psychologicznej,
12) specjalnych form pracy dydaktycznej,
13) indywidualnych programów nauczania, w przypadku uczniów
uzdolnionych,
14) wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
15) odroczenia spełniania obowiązku szkolnego,
16) bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotów kosztu przejazdu w
sytuacji, gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 km a
przypadku uczniów klas I-IV lub 4 km w przypadku uczniów klas
V-VI;

17) bezpłatnego transportu i opieki w przypadku uczniów
niepełnosprawnych,
18)bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych
( dotyczy uczniów klas określonych w rozporządzeniu MEN),
19) działania na terenie szkoły w stowarzyszeniach i organizacjachzgodę na działanie tych organizacji w szkole wydaje Dyrektor,
20) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej,
21) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
22) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
23) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
24) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno
– wychowawczym,
25) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
26) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i
umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły,
27) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym
nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień,
28) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych,
rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów
i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
29) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może
to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
30) do pomocy socjalnej w następującej formie:
a)uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy szkolnej,
b) dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub
będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość
udzielenia pomocy rzeczowej,

31) do korzystania z pomieszczeń szkolnych w obecności
nauczyciela,
32) biernego i czynnego prawa wyborczego do SU,
33)korzystania z pomocy medycznej -pielęgniarki szkolnej.
W szkole przewiduje się dla ucznia następujące uprawnienia:
1) uczeń może reprezentować Szkołę we wszystkich konkursach,
przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi
umiejętnościami i możliwościami,
2) uczeń może być zwolniony z odpytywania i pisania
niezapowiedzianych kartkówek, jeżeli jego numer dziennika będzie
„szczęśliwym numerkiem”,
3) uczeń może uczestniczyć w imprezach i wyjazdach
organizowanych przez klasę lub szkołę,
4) uczeń może reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym,
5) uczeń klas IV- VI może uczestniczyć w dyskotekach szkolnych.
Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,
regulaminach oraz zarządzeń Dyrektora szkoły i postanowień Rady
Pedagogicznej,
2) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, punktualnego
przybywania na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, mimo spóźnienia na
zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali w której są
zajęcia, jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do
świetlicy szkolnej a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej
klasy,
3) systematycznego przygotowywania się do zajęć, uczestnictwa w
zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, odrabiania prac poleconych
przez nauczyciela do wykonania w domu,
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do
kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,

5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów –
uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania
narkotyków i innych środków odurzających,
6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania
się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły,
7) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw;
8) przestrzegania ustalonych przez nauczyciela zasad i porządku w
czasie lekcji, w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować
należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie
prowadzenia zajęć przez nauczyciela, nauczyciel
powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w
każdym przypadku gdy uczeń taki zamiar zgłosi,
9) szanowania symboli narodowych,
10) niewnoszenia na teren szkoły ostrych narzędzi, z wyjątkiem
sytuacji, gdy stanowią pomoce na zajęcia techniki, plastyki i in.,
11) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,
12) przebywania na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć i
przerw międzylekcyjnych,
13) dbać o higienę całego ciała oraz czystość ubrania, estetyczny
wygląd swojej postaci, nosić czyste włosy i uczesane w sposób
naturalny, nosić strój odświętny w czasie uroczystości szkolnych, na
zajęciach wychowania fizycznego przynosić właściwy strój
sportowy,
14) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych, uczeń
zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie w ciągu trzech dni
od powrotu na zajęcia, usprawiedliwienia nieobecności ucznia
dokonują rodzice lub prawni opiekunowie w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach,
dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach
jest także zaświadczenie lekarskie,

§3
Zasady sprawdzania dydaktycznych osiągnięć oraz oceniania
zachowania ucznia reguluje Wewnątrzszkolny System
Oceniania.
§4
Nagrody i kary
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, skargę mogą złożyć:
a. uczeń do Rady Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy,
Dyrektora,
b. rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, Dyrektora,
c. wychowawca do Dyrektora,
d. nauczyciel do wychowawcy, Dyrektora,
e. Rada Samorządu Uczniowskiego do opiekuna Samorządu,
Dyrektora.
2. Składanie skarg odbywa się w formie:
a. ustnej (osoba przyjmująca skargę zobowiązana jest sporządzić
notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy),
b. pisemnej.
3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia:
a. skargi rozpatruje Dyrektor wraz z powołanym przez siebie
zespołem, w którego skład wchodzą:
 wychowawca klasy;
 opiekun Samorządu Uczniowskiego.
b. w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną
decyzję podejmuje Dyrektor,
c. Dyrektor udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi ustnej lub
pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi,

d. wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwiania są
dokumentowane.
4. Od decyzji Dyrektora rodzicom (prawnym opiekunom)
przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego szkołę
lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju
sprawy.
5.Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się o pomoc w
rozpatrywanej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub
Rzecznika Praw Dziecka.
Nagrody
1. Uczeń może być nagradzany za:
a. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b. wybitne osiągnięcia,
c. pracę na rzecz szkoły i środowiska,
d. dzielność i odwagę.
2. Z wnioskiem o udzielenie nagrody mogą występować: samorząd
klasowy, wychowawca klasy, Samorząd Uczniowski, inne instytucje
i organizacje oraz osoby fizyczne, dyrekcja, nauczyciele.
3. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
a. pochwała wychowawcy w obecności klasy
b. pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej
c. nagrody książkowe
d. dyplomy
e. listy gratulacyjne dla rodziców
f. wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli
zaszczyt szkole i rodzicom - wnioskuje wychowawca klasy
4. inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.)
5.nagrodę i stypendium im. W. Nernsta w oparciu o regulamin
ustalony przez organ prowadzący.
6. Nagrodę Burmistrza Miasta, Dyrektora Szkoły.
Przewodniczącego Rady Rodziców dla najlepszych absolwentów.

Kary
1. Uczeń może być ukarany za:
a. nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu szkoły,
b. nieprzestrzeganie zarządzeń osób upoważnionych do tego lub
naruszanie przepisów i zarządzeń pozaszkolnych uzasadnione
faktami oraz odpowiednim orzeczeniem.
2. W szkole przewiduje się następujące rodzaje kar:
a. upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy lub innego
nauczyciela ( ustne i pisemne),
b. upomnienie Dyrektora,
c. nagana Dyrektora.
3. Karze ustnego upomnienia przez wychowawcę lub innego
nauczyciela podlega uczeń za:
a. sporadyczne spóźnianie się na zajęcia lekcyjne,
b. pojedyncze przypadki opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia,
c. pojedyncze przypadki przejawiania agresji słownej,
d. sporadyczny przypadek niszczenia własności szkolnej lub innych
osób o nieznacznej wartości materialnej,
e. nie wypełnianie poleceń nauczyciela.
4. Karze pisemnego upomnienia udzielonego przez wychowawcę
klasy lub innego nauczyciela uczeń podlega za:
a. notoryczne spóźnianie się na zajęcia lekcyjne,
b. opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,
c. przejawianie agresji słownej i fizycznej,
d. niszczenie własności szkolnej lub innych osób,
e. nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny,
f. notoryczne ignorowanie poleceń nauczyciela,
g. nieprzestrzeganie regulaminu szkoły.
5. Od kary ustnego i pisemnego upomnienia przez wychowawcę lub
innego nauczyciela uczeń lub jego rodzice (lub prawni opiekunowie)

mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
6. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia po pisemnym
upomnieniu przez wychowawcę lub innego nauczyciela kary udziela
Dyrektor Szkoły.
7. Karze ustnego upomnienia udzielonego przez Dyrektora lub
Wicedyrektora szkoły podlega uczeń, który:
a. narusza dobro wspólne i godność osobistą,
b. agresywnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią,
c. postępowanie jego wywiera szkodliwy wpływ na kolegów,
d .notorycznie ignoruje polecenia nauczyciela,
e. nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
8. Karze nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły podlega uczeń,
który:
a. agresywnie zachowuje się stwarzając niebezpieczeństwo
zagrożenia zdrowia lub życia innych,
b. przywłaszcza i niszczy mienie (wybryki chuligańskie,
wandalizm),
c. zachowuje się demoralizując innych członków społeczności
szkolnej (rozprowadza i zażywa narkotyki, spożywa alkohol i pali
tytoń),
d. łamie postanowienia Regulaminu Szkoły,
e. wygłasza, publikuje treści naruszające dobre imię Szkoły lub osób
związanych ze szkołą,
f. świadomie fizycznie i psychicznie znęca się nad członkami
społeczności szkolnej lub narusza godność, uczucia religijne lub
narodowe,
g. wyłudza, szantażuje,
h. wulgarnie odnosi się do nauczycieli i innych członków
społeczności szkolnej,
i. popełnia inne czyny karalne w świetle kodeksu karnego.

9. Od kar udzielonych przez Dyrektora Szkoły uczeń lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Komisji w
składzie: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy i pedagog szkolny w
terminie 7 dni. Kolejna instancja odwoławczą jest Kurator Oświaty.
Decyzja Kuratora jest ostateczna.
10. Uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału
w imprezach organizowanych przez szkołę, reprezentowaniu szkoły
na zewnątrz, pracy w Samorządzie Uczniowskim przez okres trzech
miesięcy.
11. Uczeń ukarany naganą Dyrektora nie może otrzymać na koniec
semestru lub roku szkolnego wzorowej lub bardzo dobrej oceny z
zachowania.
12. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i
godność osobistą uczniów.
13. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu
wobec niego kary.
§5
Pozostałe ważne postanowienia regulaminu
1.Uczniom szkoły zabrania się:
a. przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu i
zdrowiu: przedmioty takie będą przez szkołę zabezpieczane i
przekazywane rodzicom,
b. umyślnego dewastowania mienia szkoły,
c. używania, posiadania i rozprowadzania środków odurzających,
alkoholu, papierosów, narkotyków itp.
d. żucia gumy na lekcjach,
e. farbowania włosów i malowania paznokci,
f. biegania po korytarzach i prowadzenia niebezpiecznych zabaw.

2. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły wartościowych
przedmiotów, biżuterii itp. W przypadku ich zaginięcia szkoła nie
ponosi odpowiedzialności materialnej.
3. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie zobowiązani są:
a. odpoczynku, konsumowania posiłku, korzystania z toalety,
b. podporządkowuje się poleceniom nauczycieli dyżurujących,
innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów
dyżurujących.
4.Tylko wyznaczeni uczniowie klas VI pełnią dyżury podczas
przerw.
5.Podczas przerw nie wolno przebywać w korytarzach piwnicznych.
6.Nie wolno biegać po korytarzu, krzyczeć ani podnosić głosu.

podstawianie nóg, bicie, rzucanie przedmiotami, przepychanie się
łokciami, itp.)
14.Nie wolno grać w piłkę na korytarzu, ani w inne gry lub zabawy
stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie wolno wykonywać
elementów gimnastycznych (stania na rękach, przewrotów, gwiazdy,
salta, itp.).
15.Nie wolno prowokować agresji u innych swoim niewłaściwym
zachowaniem.
16.Podczas zajęć i przerw nie wolno wychodzić poza teren szkoły.
17.Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w czasie przerw, z
wyjątkiem sytuacji problemów zdrowotnych zgłoszonych przez
rodzica.

7.Nie należy siadać ani stawać na parapecie.

18. W toaletach załatwiamy tylko sprawy związane z higieną i
potrzeby fizjologiczne (nie spożywamy śniadań itp.)

8.Podczas wchodzenia - schodzenia po schodach uczniowie
poruszają się prawą stroną schodów- nie wolno ich blokować. Nie
wolno biegać po schodach i wchodzić na balustrady.

19.Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko ci, którzy
korzystają ze stołówki szkolnej.

9.Uczniowie nie mogą otwierać okien na korytarzach, w toaletach, w
klasach i wychylać się przez nie.
10.Uczeń podczas przerw przebywa pod salą, w której będzie miał
zajęcia.
11.Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed wyznaczoną
salą lekcyjną i oczekują w spokoju na nauczyciela.
12.Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub
dyżurującego nie wolno przebywać w salach lekcyjnych, świetlicy
ani w sali gimnastycznej.
13.Zabronione są zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla
życia lub zdrowia innych uczniów (popychanie, kopanie,

20. Należy wyłączyć telefony komórkowe w czasie zajęć
edukacyjnych.
21. Uczniowie nie mający zajęć lekcyjnych zobowiązani są do
przebywania w świetlicy szkolnej.
Do przestrzegania powyższego regulaminu zobowiązani są bez
wyjątku wszyscy uczniowie.
Nie przestrzeganie zasad regulaminu podlega karom zgodnie z
WSO.

