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REGULAMIN UCZNIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 3 

im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

I. Szkoła jest dla ucznia drugim domem, powinien on zatem czuć się w niej jak u siebie, 

być otaczany atmosferą troski i życzliwości ze strony dorosłych członków społeczności 

szkolnej, jeżeli nie on uchybia postanowieniom Statutu Szkoły i regulaminów 

wewnętrznych w części dotyczącej obowiązków ucznia. 

II. Uczniowie, jako najliczniejsza zbiorowość tworząca społeczność szkolną, 

współodpowiadają na równi z nauczycielami oraz  pracownikami administracji i obsługi 

za atmosferę nauki i pracy panującą w Szkole. 

 

 

CZĘŚĆ I 

Prawa ucznia 

 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go 

przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 

2. Uczeń ma prawo do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć 

lekcyjnych, dodatkowych i pozalekcyjnych. 

3. Uczeń ma prawo poznawać historię szkoły, miasta i jego okolic. 

4. Uczeń ma prawo w czasie zajęć lub po ich zakończeniu zwrócić się do nauczyciela z prośbą   

o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniu 

domowym. 

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Ilość zgłoszonych maksymalnych 

nieprzygotowań precyzują Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów.  

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji  przed jej rozpoczęciem. Zgłoszenie nieprzygotowania 

obejmuje także zadania domowe. Nie dotyczy ono zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, 

zapowiedzianego odpytywania uczniów i zajęć, na których wystawiany jest stopień 

klasyfikacyjny. Uczeń, który przekroczy limit nieprzygotowań może otrzymać ocenę 

niedostateczną. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.  

6. Uczeń ma prawo skorzystać  tzw. „Szczęśliwego Numerka”. Losowanie „Szczęśliwego 

numerka” odbywa się codziennie i jest on podawany do publicznej wiadomości. Uczeń, którego 

numer wylosowano zwolniony jest tego dnia z niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych oraz 
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niezapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów. Prawo to, z którego uczeń może zrezygnować, 

obowiązuje na wszystkich lekcjach w danym dniu szkolnym. Przywilej„ Szczęśliwego 

Numerka” traci ważność z końcem wszystkich lekcji w danym dniu szkolnym. Posiadanie 

„Szczęśliwego Numerka” nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego uczestniczenia w lekcji, 

zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, lekcji powtórzeniowych oraz pracy domowej. 

Jeżeli otrzymana ocena ma zaważyć na ocenie półrocznej lub końcoworocznej przywilej 

„Szczęśliwego Numerka” traci ważność. 

7. Przygotowanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje 

uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i do dni wolnych od zajęć 

szkolnych. Nieobecność będzie usprawiedliwiona: 

 eliminacje rejonowe – 1 dzień 

 eliminacje wojewódzkie – 3 dni 

8. Uczniowie biorący udział w różnego typu konkursach przedmiotowych mają prawo do 

zwolnienia z odpowiadania na ocenę na dzień przed, w dniu konkursu oraz jeden dzień po 

konkursie. Uczniowie biorący udział w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych korzystają  

z tego prawa jeden dzień po zawodach. Dotyczy to również członków zespołów artystycznych, 

biorących udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

9. Uczeń ma prawo do wypoczynku podczas przerw śródlekcyjnych, w czasie ferii zimowych  

i letnich oraz przerw świątecznych. 

10. Uczeń ma prawo do korzystania, w miarę możliwości, w dni wolne oraz po zajęciach 

obowiązkowych z sali gimnastycznej, boiska i innych pomieszczeń szkoły zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Wymagana jest zgoda dyrektora lub osoby upoważnionej ze względu na 

bezpieczeństwo bądź zabezpieczenie majątku szkoły. 
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CZĘŚĆ II  

 Obowiązki ucznia 

 

1. Uczniowie mają obowiązek pogłębiania swojej wiedzy poprzez udział w zajęciach 

lekcyjnych. 

2. Uczeń jest zobowiązany do: rzetelnej i systematycznej nauki, terminowego wykonywania 

zadań domowych oraz sumiennego przygotowywania przyborów niezbędnych podczas lekcji 

(zgodnie z poleceniami nauczyciela). 

3. Obowiązkiem ucznia klasy V-VIII jest zapisywanie w zeszycie przedmiotowym informacji 

dotyczących terminu i zakresu pisemnych prac kontrolnych, ustnych, zadań domowych. 

4. Uczeń, który otrzymał pracę kontrolną jest zobowiązany oddać ją nauczycielowi przedmiotu 

na następnej lekcji. Jeżeli jest obecny a nie wywiąże się z powyższego obowiązku, otrzymuje 

uwagę do dziennika. Uczeń nieobecny na zajęciach, który otrzymał pracę kontrolną, oddaje ją 

na najbliższych zajęciach. 

5. Kontrolne prace pisemne uczeń otrzymuje do domu na zasadach ustalonych z nauczycielem 

danego przedmiotu. Prace, które z przyczyn niezależnych od nauczyciela (np. objęte prawami 

autorskimi) nie mogą być przekazane uczniowi do domu, nauczyciel udostępnia do wglądu 

rodzicom w terminie uzgodnionym przez obie strony. 

6. Uczeń ma obowiązek niesienia pomocy wszystkim uczniom niepełnosprawnym 

uczęszczającym do naszej placówki, a na terenie szkoły i w uzasadnionych przypadkach poza 

nią. 

7. Uczeń ma obowiązek troszczyć się o właściwe stosunki koleżeńskie np. rozwiązywanie 

konfliktów z rówieśnikami na drodze rozmów i kompromisu. 

8. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego 

zachowania się poza nią. 

9. Uczeń ma obowiązek dbania o majątek szkolny  (m.in. o wodę i energię elektryczną) 

10. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na lekcje. 

11. Uczeń nie może samodzielnie opuszczać terenu szkoły i przebywać w miejscach 

niedozwolonych na jej terenie. 

12. Uczeń obowiązany jest nosić identyfikator zawieszony na szyi. 

13. Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 

14. Od momentu uruchomienia szatni obowiązkiem ucznia jest noszenie obuwia zmiennego na 

jasnej podeszwie na terenie szkoły. 

15. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych 

zadań (np. dyżur w klasie) oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu klasopracowni, sali 

gimnastycznej i boiska. 
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16. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem 

lub kradzieżą. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez uczniów 

wartościowe przedmioty. 

17. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o zaistniałych 

zagrożeniach zdrowia i życia. 

18. Uczeń obowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 

19. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków 

odurzających i szkodliwych dla zdrowia jest poważnym wykroczeniem zarówno na terenie 

szkoły jak i poza nią. 

20. Uczeń niezwłocznie po wejściu do budynku szkolnego ma obowiązek wyłączyć urządzenia 

elektroniczne, w tym telefon komórkowy.  

21. Uczeń, który korzysta z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, otrzymuje uwagę 

negatywną do dziennika.  Otrzymana uwaga ma wpływ na ocenę zachowania. Może zostać 

zobowiązany przez nauczyciela do jego wyłączenia i przekazania go nauczycielowi. 

Wówczas sprzęt elektroniczny odbierają rodzice ucznia z sekretariatu szkoły. 

22. Uczeń  ma prawo do skorzystania z telefonu w sekretariacie szkoły. 

23. W trakcie lekcji uczeń powinien wyłączony telefon komórkowy przechowywać w plecaku lub 

na biurku nauczyciela w wyznaczonym miejscu. Dopuszczalne jest słuchanie muzyki w 

słuchawkach na telefonach komórkowych w trakcie przerwy. 

 

 

 

CZĘŚĆ III 

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

a) ustną pochwałę wychowawcy klasy, 

b) wyróżnienie na gazetce klasowej, 

c) ustną pochwałę dyrektora szkoły, 

d) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców, 

e) nagrodę rzeczową, 

f) dyplom uznania. 

2. Za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacji uczniowskiej, twórcze opracowanie określonego 

tematu, osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, 

zawodach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom  oprócz 

przyznania uczniowi w/w wyróżnień i nagród - odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie 

szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 
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3. Nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec tych uczniów, którzy osiągają 

dobre wyniki w nauce, a jednocześnie są aktywnymi społecznie. 

4. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów, określić warunki ich 

uzyskiwania. 

CZĘŚĆ IV 

Kary 

 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i za lekceważenie nauki, za naruszanie porządku 

szkolnego, za postępowanie niebezpieczne lub wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń 

może być ukarany: 

a) uwagą do dziennika, 

b) odwołaniem z pełnionych funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym,  

c) upomnieniem wychowawcy klasy,  

d) obniżeniem oceny  zachowania zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami;  

e) osobistym lub pisemnym powiadomieniem rodziców przez nauczycieli i wychowawcę o 

nagannym postępowaniu, 

f) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 

g) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów w klasie lub szkole, 

h) ustnym lub pisemnym powiadomieniu rodziców o jego nagannym zachowaniu przez 

dyrektora szkoły. 

i) pozbawieniem możliwości udziału w organizowanych przez szkołę zajęciach i innych 

imprezach niż obowiązkowe zajęcia lekcyjne 

j) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole po decyzji Rady Pedagogicznej. 

2. Uporczywe nieprzestrzeganie przez ucznia norm społecznych może skutkować wpisem do 

dokumentacji ucznia. 

3. Szkoła ma prawo wystąpić do sądu rodzinnego i sądu dla  nieletnich z prośbą o interwencję  

w rodzinie ucznia oraz do  policji z prośbą o przeprowadzenie rozmowy profilaktycznej  z 

uczniem i jego rodzicem. 

4. W przypadku, gdy uczeń wejdzie w konflikt z prawem lub jego zachowanie stanowi zagrożenie 

dla innych, szkoła może wszcząć procedurę przeniesienia ucznia do innej szkoły lub 

umieszczenia ucznia w placówce opiekuńczo- wychowawczej. 

5. Zastosowane wobec ucznia kary wychowawca odnotowuje w dokumentacji klasy. 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o  zastosowanej wobec niego karze. 
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CZĘŚĆ V 

Podstawowe przepisy porządkowe 

 

 

1. Uczeń przychodzi do Szkoły na obowiązkowe bądź nadobowiązkowe zajęcia szkolne 

najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem tych zajęć określonych w tygodniowym 

rozkładzie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych. 

2. Jeżeli w szczególnie uzasadnionych wypadkach istnieje konieczność przebywania ucznia  

w szkole wcześniej niż określa to pkt. 1, uczeń ma obowiązek bezzwłocznego udania się do 

świetlicy bądź biblioteki szkolnej. 

3. Przebywanie uczniów w czasie przerw na boisku sportowym jest dozwolone tylko pod 

nadzorem nauczyciela. 

4. Uczeń przychodzący na zajęcia szkolne ma obowiązek pozostawić w szatni ubranie wierzchnie 

i zmienić obuwie, zachowując przy tym ład i porządek w jej pomieszczeniach. 

5. Uczeń ma obowiązek przebywać w czasie przerw w wyznaczonej dla swojej grupy wiekowej  

części budynku (z wyłączeniem parteru). 

6. Uczeń powinien przynieść do szkoły niezbędne podczas zajęć w danym dniu zajęć 

podręczniki, zeszyty, przybory i materiały. 

7. Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów, urządzeń, materiałów, środków 

chemicznych oraz sprzętu sportowego do osobistego użytku, który może stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa innych osób. 

8. Po dzwonku rozpoczynającym lekcje uczniowie ustawiają się parami przed klasą, bądź na 

boisku szkolnym w wyznaczonych miejscach. Po wejściu do sali stojąc przy ławkach czekają 

na nauczyciela, a po powitaniu zajmują swoje miejsca, przygotowują się w ciszy i skupieniu do 

zajęć. 

9. Uczeń spóźniony, który wchodzi do sali po rozpoczęciu zajęć przeprasza, siada  

i usprawiedliwia się pod koniec lekcji. 

10. Podczas całej lekcji uczniowie pracują pod opieką nauczyciela, wykonując jego polecenia. 

11. Podczas lekcji uczeń nie żuje gumy, nie je, nie pije napojów.  

12. Każdy uczeń podczas trwania lekcji utrzymuje na swoim stanowisku porządek, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i sprząta je po zakończeniu lekcji. 

13. Jeżeli do klasy w trakcie trwania zajęć wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają na powitanie, 

a ponownie siadają na polecenie nauczyciela. 

14. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w świetlicy 

szkolnej lub w bibliotece szkolnej. 

15. Uczniowie korzystający z pracowni przedmiotowych zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu pracowni. Z regulaminem pracowni uczniowie powinni być zapoznani na 
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pierwszej lekcji z danego przedmiotu. Regulaminy w pracowniach znajdują się w widocznych 

miejscach. 

16. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec koleżanek, kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz innych osób w szkole i poza nią: 

a) wita i żegna się z pracownikami szkoły, 

b)  rozmawiając stoi prosto, nie trzyma rąk w kieszeniach, nie kręci się, nie żuje gumy itp., 

c) nie nosi w szkole nakryć głowy, 

d) nie używa wulgarnych słów i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, 

e) nie biega po korytarzu, nie gra w piłkę lub inne gry podczas przerw, 

f)  nie jest agresywny, nie prowokuje kolegów do złego zachowania, nie bije się z kolegami, 

g) nie niszczy sprzętów i wyposażenia szkoły,  (za wszystkie szkody wyrządzone przez 

uczniów odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice), 

h) dba o estetykę i porządek we wszystkich pomieszczeniach szkoły, 

i) nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego. 

16. Spóźnienia i nieobecności ucznia rodzic ma obowiązek usprawiedliwić poprzez dziennik 

elektroniczny  lub w postaci pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły na 

zajęcia lekcyjne. Po tym okresie usprawiedliwienia nie będą respektowane. W treści 

usprawiedliwienia powinny być umieszczone oprócz danych osobowych dziecka,  data/daty, 

która dotyczy usprawiedliwienie. 

17. Uczeń może być zwolniony z zajęć jedynie na podstawie pisemnej informacji rodziców,  

z wyraźną adnotacją o wzięciu odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka ze szkoły. 

Uczeń może być zwolniony z lekcji w przypadku wcześniejszego osobistego odbioru przez 

rodzica po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

18. W przypadku nieobecności wychowawcy w danym dniu zajęć, zwolnienia, o którym mowa  

w pkt. 24 dokonuje Wicedyrektor, Dyrektor lub zastępca wychowawcy. 

19. W przypadku, gdy istnieje konieczność reprezentowania Szkoły przez grupę uczniów  

w konkursach, zawodach sportowych i innych imprezach uzgodnionych z Dyrektorem, 

zwolnienia z obowiązkowych zajęć dokonuje Dyrektor z urzędu. O fakcie reprezentowania 

szkoły przez grupę uczniów powiadamia wychowawców nauczyciel, któremu powierzono 

opiekę nad grupą poprzez wywieszenie listy uczestników w pokoju nauczycieli. 

20. Jeżeli warunki pogodowe są dobre, uczniowie podczas przerwy mogą wychodzić na 

dziedziniec szkolny i przebywają tam pod opieką dyżurującego nauczyciela. 

21. Uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas całej przerwy. 

22. Zbiorowe naruszenie dyscypliny polegające na nieobecności całego oddziału (bądź znacznej 

jego części) na obowiązkowych zajęciach szkolnych odbiera temu oddziałowi możliwość 

uczestniczenia w wycieczkach w danym roku szkolnym. 
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23. Ucznia obowiązują trzy rodzaje stroju szkolnego: codzienny, galowy i sportowy 

24. Codzienny strój uczniowski powinien być estetyczny, skromny, czysty, funkcjonalny, 

dostosowany do okoliczności i warunków pogodowych. Uczeń zobowiązany jest do 

przestrzegania zasad higieny osobistej. Zabronione są obraźliwe nadruki na odzieży (również 

w języku obcym). Żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności do 

agresywnych subkultur, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady 

moralności i etyki, obrażających mniejszości etniczne, a także ozdób i przedmiotów 

niebezpiecznych dla samego ucznia oraz innych osób. Strój ucznia powinien być wyrazem 

szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze 

osobistej i znajomości norm obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, 

obrażać, prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia. W doborze stroju, fryzury i 

makijażu (dopuszczalne są barwy naturalne, dłuższe włosy powinny być spięte) oraz biżuterii 

należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy. 

25. Strój galowy to granatowa (czarna) spódnica i biała bluzka dla dziewcząt oraz granatowe 

(czarne) spodnie i biała koszula lub ciemny garnitur dla chłopców. Strój galowy obowiązuje 

podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, konkursów szkolnych i pozaszkolnych, 

egzaminu  zewnętrznego (także próbnego). 

 

CZĘŚĆ VI 

Praca domowa 

 

1. Praca domowa służy wyćwiczeniu określonych przez nauczyciela na lekcji umiejętności i 

treści programowych. Nauczyciel zadając pracę domową (ilość) powinien pamiętać o prawie 

ucznia do czasu wolnego po zajęciach. 

2. Niewykonanie zadanej pracy domowej może być usprawiedliwione na zasadach 

ustanowionych wspólnie przez nauczyciela przedmiotu i uczniów. 

3. Na okres ferii i przerw świątecznych nie zadaje się prac domowych. 

 

CZĘŚĆ VII 

Praca klasowa i inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 

 

1. Praca klasowa jest formą określenia stopnia opanowania treści programowych całego działu 

nauczania lub znacznej jego części. 

2. Praca klasowa obejmuje jedną bądź dwie godziny lekcyjne. 

3. Uczeń ma prawo do: 

a) poznania terminu pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

b) znajomości zakresu materiału objętego taką formą kontroli, 
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c) tak sformułowanych tematów (zadań, pytań) kontrolnych, by miał możliwość uzyskania 

najwyższych stopni skali zgodnie z kryteriami oceniania zawartymi w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania, 

d) pisania co najwyżej trzech prac klasowych w tygodniu, przy czym nie więcej niż jednej 

dziennie, 

e) nauczyciel zachowuje prawo do przeprowadzenia pracy klasowej w innym terminie bez 

obowiązku informowania o nim uczniów, jeśli zdarzenie losowe lub inne związane  

z działaniami uczniów uniemożliwi przeprowadzenie pracy klasowej w ustalonym terminie. 


