
 
 

Regulamin Uczniowski 
Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. J. Sampa w Gdańsku 

 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

 
1. Regulamin opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawne a w szczególności ustawę o systemie oświaty z 

dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) i Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (w Polsce obowiązuje od 07 lipca 1991 r.) oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 86 w 

Gdańsku.  

2. Regulamin Uczniowski jest zbiorem przepisów, które określają zasady postępowania i zachowania się uczniów 

szkoły. Obowiązują one wszystkich członków uczniowskiej społeczności.  

3. W regulaminie zawarte są uszczegółowione prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku. 

 

§ 2 
Ogólne prawa ucznia 

 

1. W Szkole przestrzegane są prawa dziecka wynikające z aktów prawnych nadrzędnych, w tym Konwencji o prawach 

dziecka, np. prawo do:  

1) ochrony przed dyskryminacją,  

2) jak najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka,  

3) optymalnych warunków życia i rozwoju,  

4) swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji,  

5) swobody myśli, sumienia i wyznania,  

6) swobodnego zrzeszania się,  

7) prywatności, tajemnicy korespondencji i życia rodzinnego,  

8) uzyskiwania informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami,  

9) ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem czy wykorzystaniem seksualnym,  

10) właściwych warunków życia i rozwoju w przypadku niepełnosprawności,  

11) ochrony zdrowia i opieki medycznej,  

12) korzystania z opieki społecznej i socjalnej,  

13) nauki – bezpłatnej i obowiązkowej co najmniej do 18 roku życia,  

14) edukacji zapewniającej rozwój osobowości, talentów i zainteresowań, szacunek dla praw człowieka i 

podstawowych swobód,  

15) znajomości swoich praw,  

16) podtrzymywania swojej przynależności do mniejszości etnicznej, religijnej lub językowej,  

17) wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym,  

18) ochrony przed używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych,  

19) zabezpieczenia przed poniżającym traktowaniem lub karaniem.  

 

2. Uczeń szkoły ma prawo do:  

1) nauki, uczestnictwa w zajęciach związanych z realizacją podstawy programowej, wspierających ucznia w 

rozwoju, w pokonywaniu trudności szkolnych,  

2) bezpieczeństwa w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami 

patologii społecznej, 

3) szacunku ze strony wszystkich dorosłych i rówieśników, równego traktowania, bez względu na odrębność 

kulturową, wyznawaną religię, pochodzenie  

4) wyrażania opinii we wszelkich sprawach szkoły,  

5) nietykalności cielesnej i rzeczy prywatnych (ograniczone tylko przez ustawę z zakresu prawa karnego),  

6) prywatności,  

7) wypoczynku,  



 
 

8) ochrony, w tym do obiektywnego rozstrzygania sporów,  

9) odwołania się od nałożonej kary,  

10) informacji o programach nauczania, podręcznikach, wymaganiach i zasadach oceniania, znajomości statutu 

szkoły, wszelkich regulaminów i procedur dotyczących uczniów,  

11) zachowania godności – kara nie może poniżać ucznia,  

12) jawnej i umotywowanej oceny,  

13) korzystania z biblioteki, sali gimnastycznej, pomocy dydaktycznych,  

14) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,  

15) uzyskania wsparcia w sytuacjach problemowych zapewnienia opieki medycznej oraz działań profilaktycznych 

o charakterze prozdrowotnym – w tym przeciwdziałaniu nałogom,  

16) swobodnej działalności i zrzeszania się, działalności w samorządzie uczniowskim,  

17) zakładania w szkole organizacji,  

18) organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły zabaw, gier, konkursów, zawodów na terenie szkoły,  

19) bycia współgospodarzem szkoły.  

 
§ 3 

Szczegółowe prawa ucznia  
 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

2) opieki wychowawczej, 

3) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

4) poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

7) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, 

pomocy w przypadku trudności w nauce, 

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

9) korzystania z pomocy medycznej,  

10) korzystania z zajęć logopedycznych, wyrównawczych, terapeutycznych, 

11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć 

pozalekcyjnych, 

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru, 

13) pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych, 

14) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 

15) uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku.  

 

2. W Samorządzie Uczniowskim uczeń ma prawo do: 

1) uchwalania Regulaminu SU, 

2) demokratycznych wyborów do Samorządu Klasowego i Rady Uczniowskiej, 

3) wypowiadania się na tematy szkolne, 

4) współorganizowania życia szkoły. 

 

3. Podczas zajęć lekcyjnych uczeń ma prawo do: 

1) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,  

2) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, 

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

4) poprawy oceny niedostatecznej zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, 

5) korzystania z technik informatycznych. 

6) ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy,  

7) uwzględniania przez nauczyciela jego psychicznych i fizycznych możliwości przy wykonywaniu zadań, 

8) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe.  



 
 
4. W sali lekcyjnej uczeń ma prawo do:  

1) udziału w zagospodarowaniu powierzonej sali dydaktycznej, 

2) kontrolowania porządku pozostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.  

 

5. W szatni ogólnej i sportowej uczeń ma prawo do:  

1) zapewnienia miejsca na przebranie się,  

2) bezpieczeństwa własnego i poszanowania mienia.  

 

6. Podczas wyjść, wycieczek, zajęć na basenie itp. uczeń ma prawo do:  

1) znajomości celów i harmonogramu zajęć,  

2) bezpieczeństwa, 

3) efektywnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu zajęć.  

 

7. W zakresie czasu wolnego uczeń ma prawo do: 

1) odpoczynku podczas przerw między lekcjami, 

2) niezadawania prac domowych na weekend (szczegóły w PSO), 

3) odpoczynku w czasie ferii i świąt. 

 

§ 4 
Ogólne obowiązki ucznia 

 
1. W zakresie ogólnym obowiązkiem ucznia jest:  

1) uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych,  

2) przygotowanie się do zajęć lekcyjnych zgodnie z wymaganiami nauczycieli,  

3) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do nauczycieli, kolegów, wszystkich 

pracowników szkoły,  

4) uczenia się i osiągania wyników na miarę swoich możliwości,  

5) szanowania wszystkich niezależnie od światopoglądu i wyznawanej religii,  

6) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,  

7) znać swoje prawa i obowiązki, 

8) dbanie o szkolne mienie,  

9) przeciwdziałanie aktom przemocy, brutalności i wandalizmu. 

  
§ 5 

Szczegółowe obowiązki ucznia 

 
1. Uczeń ma obowiązek:  

1) dbać o dobre imię szkoły, tworzyć i wzbogacać jej tradycje, 

2) znać sylwetkę i dorobek patrona szkoły, 

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych formach życia szkoły, 

4) przygotowywać się do zajęć szkolnych, 

5) znać i przestrzegać prawa szkolnego, 

6) przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

7) uszanować godność osobistą kolegów i innych osób w szkole,  

8) przeciwdziałać aktom przemocy, wandalizmu i chuligaństwa, 

9) przestrzegać zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji, 

10) odpowiedzialnie i rzetelnie wykonywać powierzone zadania, 

11) dbać o swój wygląd, zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych, 

12) dbać o ład, porządek i dyscyplinę, 

13) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych określonych w Statucie, 

14) poszanowania wszystkich, niezależnie od światopoglądu, wyznania, pochodzenia, 

15) chronić przyrodę i dbać o otoczenie szkoły, 



 
 

16) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń, zniszczeń itp., 

17) wypełniania obowiązków dyżurnego klasowego.  

 

2. W Samorządzie Uczniowskim uczeń ma obowiązek:  

1) traktowania wyborów do samorządu klasowego i uczniowskiego z całą powagą, aby funkcje w nich objęły 

osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 

2) respektowania uchwał Rady i Zarządu SU. 

3) respektowania poleceń opiekuna SU lub sekcji uczniowskiej.  

 

Podczas lekcji uczeń ma obowiązek:  

1) punktualnego ( jednak nie wcześniej niż 10 min. przed rozpoczęciem lekcji) i systematycznego przychodzenia 

na zajęcia, 

2) właściwego przygotowania do lekcji,  

3) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania zasad porządkowych, 

4) uzupełniania braków wynikających z absencji, 

5) respektowania poleceń nauczyciela, 

6) uczestnictwa w lekcji podczas zastępstwa.  

 

3. W sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek:  

1) dbania o porządek i czystość, 

2) pozostawienia sali po lekcji w nienagannym porządku, 

3) dbania o sprzęt i pomoce naukowe, 

4) zgłaszania nowo powstałych zniszczeń, 

5) posiadania i przynoszenia zeszytu na lekcje oraz prowadzenia go zgodnie z wymaganiami nauczyciela, 

6) starannego, sumiennego i uczciwego odrabiania prac domowych.  
 
4. W szatni ogólnej i sportowej uczeń ma obowiązek:  

1) zachować porządek i bezpieczeństwo,  

2) podczas przebierania się powstrzymać się od zachowań niestosownych, 

3) szanować mienie szkoły i innych uczniów pozostawione w szatni, 

4) zastosować się do poleceń pracowników obsługi, 

5) niezwłocznie zgłaszać nauczycielom przypadki złamania regulaminu.  

 

5. Podczas wyjść i wycieczek, zajęć na basenie uczeń ma obowiązek:  

1) być punktualny,  

2) przestrzegać regulaminu, 

3) stosować się do poleceń opiekunów, 

4) zachować zasady bezpieczeństwa, 

5) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

6) godnie reprezentować szkołę.  

 

6. W czasie wolnym uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie przerw – nie biega się po korytarzach, nie  

urządza zabaw niebezpiecznych lub nieprzyjemnych dla uczniów i pracowników szkoły, nie bije się z 

kolegami, nie prowokuje.  

2) dbania o kulturę zachowania i języka.  

3) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.  

4) przebywania w wyznaczonym dla danej grupy uczniów rejonie, korzystania z wyznaczonej  

toalety, niewchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla uczniów i nieopuszczania terenu szkoły.  

5) zgłaszania nauczycielom nieregulaminowego zachowania innych uczniów.  

 



 
 

§ 6 
Procedury lekcyjne: 

 
1. Początek lekcji:  

1) Po dzwonku na lekcję uczniowie przygotowują się do wejścia do klasy.  

2) Uczniowie ustawiają się pod klasą parami (najpierw dziewczęta, za nimi chłopcy).  

3) Nauczyciel otwiera klasę.  

4) Do klasy wchodzą dziewczęta, za nimi chłopcy.  

5) Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie.  

6) Uczniowie przygotowują się do lekcji.  

7) Nauczyciel sprawdza listę obecności.  

 

2. Zachowanie się podczas lekcji:  

1) Uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba że zostanie wezwany do tablicy.  

2) Siedząc i stojąc uczeń zachowuje postawę pełną szacunku.  

3) Uczeń nie rozmawia z kolegami, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.  

4) Nie je się, nie pije, nie żuje gumy itp.  

5) Na ławce trzyma się jedynie przedmioty konieczne do lekcji.  

6) Wyłącza się i chowa telefony komórkowe i inne urządzenia.  

7) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają – siadają na polecenie nauczyciela.  

8) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.  

9) Uczniowie wysłuchują i zapisują polecenie pracy domowej.  

10) Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek.  
 

§ 7 
Ze względu na ochronę wizerunku i dóbr osobistych oraz prawa autorskie zabronione jest na terenie szkoły 

fotografowanie, nagrywanie, filmowanie itp. bez uzyskania zezwolenia.  

 
§ 8 

Zwolnienia, usprawiedliwienia 
 

1. Uczniowie są zobowiązani usprawiedliwić nieobecność na lekcji zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie Szkoły. 

2. W przypadku posiadania przez szkołę potwierdzonych informacji o ucieczce z lekcji lub wagarach ucznia jego rodzice 

nie mają prawa domagać się usprawiedliwienia opuszczonych zajęć lekcyjnych.  

3. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na zasadach opisanych w Statucie Szkoły. 

4. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie lekcji w-f powinno zawierać wyraźną klauzulę, czy uczeń ma powrócić do 

domu czy pozostać na sali gimnastycznej.  

10. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii przypadające w środku planu lekcji przebywają w czytelni, świetlicy lub 

w kącikach nauki własnej. 

11. Uczeń bez potrzeby (koło przedmiotowe, zajęcia terapeutyczne lub zebranie organizacji) nie powinien przebywać 

na korytarzach szkolnych podczas trwania zajęć lekcyjnych, jeśli taka sytuacja ma miejsce – powinien zachować ciszę i 

bezpieczeństwo.  

 
§ 9 

Strój szkolny: 
 

1. W szkole na co dzień obowiązuje schludny i stosowny do sytuacji strój uczniowski – w stonowanej kolorystyce i 

formie, niewyzywający.  

2. W dni uroczyste - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, sprawdzian zewnętrzny, obchody 11 Listopada i 3 Maja 

oraz inne dni ogłoszone przez dyrektora szkoły - uczniowie przychodzą w stroju galowym (biała bluzka lub koszula oraz 

czarne, granatowe długie spodnie i spódnice - odpowiedniego do sytuacji szkolnej kroju i fasonu – rajstopy pod kolor 

stroju galowego, ciemne półbuty).  



 
 
3. Uczniowie są zobowiązani do dbania o estetykę i czystość stroju i własnego wyglądu. Niewskazane są: wyzywające 

ozdoby, fryzury, makijaż, kolczyki itp.  

4. Uczniowie zmieniają obuwie.  

5. Na sali gimnastycznej, podczas zajęć w-f, treningów itp. obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy 

6. W szkole nie nosi się nakryć głowy.  

 
§ 10 

Zasady dobrego zachowania: 
 

Uczeń: 
1. Wita się i żegna z pracownikami szkoły.  

2. W rozmowie z osobami dorosłymi nie trzyma rąk w kieszeniach, okazuje szacunek.  

3. Dba o kulturę języka.  

4. Na korytarzu ustępuje miejsca nauczycielom, pracownikom szkoły, gościom. 

5. Nie przynosi do szkoły cennych, zbędnych, a zwłaszcza niebezpiecznych przedmiotów - za zaginięcie takich 

przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

6. Nie przynosi się do szkoły, nie propaguje i nie stosuje żadnych używek (papierosy, alkohol, narkotyki).  

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wypełnianie przez uczniów obowiązków, przestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego ma wpływ na ocenę z 

zachowania. 

2. Za wzorowe wypełnianie obowiązków, efektywne korzystanie z praw uczeń może otrzymać przewidziane w Statucie 

Szkoły nagrody. 

3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, łamanie praw i niewywiązywanie się z obowiązków może spowodować 

nałożenie na ucznia kary zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

4. Zmian w Regulaminie można dokonać z inicjatywy : 

1) Dyrektora, 

2) Rady Pedagogicznej, 

3) Rady Rodziców, 

4) Samorządu Uczniowskiego, 

5) Organu prowadzącego, 

6) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r. 

 
 


