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REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STS                                

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

1.  Poszanowanie godności. 

Każdy, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole, ma prawo do: 

1) poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia,            

własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych osób, 

2) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojego zachowania i postępów 

w nauce lub oceny swojej pracy. 

Każdy, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole, ma obowiązek: 

1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności 

pozostałych osób, 

2) przestrzegania zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach 

z innymi, 

3) zachowania tajemnicy, dotyczącej ważnych spraw osobistych 

i codziennych. 

Nikt nie ma prawa do: 

1) wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, większości lub siły 

fizycznej czy psychicznej do naruszania godności i praw innego 

człowieka. 

 

2.  Lekcja. 

Uczniowie mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

2) znajomości celu lekcji oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich 

przekazu treści edukacyjnych, 

3) zadawania pytań Nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności 

w toku lekcji, 

4) wyrażania swojej opinii i swego zdania, 

5) określenia przez Nauczyciela czasu, w którym powinni uzupełnić braki 

wynikające z absencji, 

6) pomocy Nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności 

w zrozumieniu zaległego materiału, 

7) odpoczynku podczas przerw śródlekcyjnych/międzylekcyjnych. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) przynoszenia podręczników i wszelkich innych przyborów potrzebnych 

w czasie zajęć lekcyjnych, 
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2) aktywnego udziału w lekcji, 

3) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, 

4) uzupełniania braków wynikających z absencji, 

5) wyłączania telefonu komórkowego na czas pobytu w szkole. 

Nauczyciele mają prawo do: 

1) wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) ułatwienia Uczniom dotarcia do celu lekcji i motywowania 

ich do pracy. 

 

3. Praca domowa. 

W szkole obowiązują zasady: 

1) im więcej lekcji z danego przedmiotu w tygodniowym rozkładzie 

zajęć, tym mniej zadań domowych (jeśli są zadawane często, 

powinny być mniej pracochłonne), 

2) niezadawania prac domowych z piątku na poniedziałek. 

 

Uczniowie mają prawo do: 

1) oceny pracy domowej przez Nauczyciela. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) starannego i systematycznego wykonywania prac domowych. 

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność: 

1) w postaci oceny niedostatecznej za brak pracy domowej także w razie 

braku zeszytu - dotyczy uczniów kl. IV – VIII. 

Nauczyciele mają prawo: 

1) ustalenia zasad pracy domowej ze swojego przedmiotu oraz zasad jej 

oceny. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) uwzględniania (usprawiedliwiania) 2 nieprzygotowań do lekcji         

lub braku 2 prac domowych w ciągu okresu, jeżeli ilość godzin 

lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu nie przekracza trzech, 

2) uwzględniania (usprawiedliwiania) 3 nieprzygotowań do lekcji          

lub braku 3 prac domowych w ciągu okresu, jeżeli ilość godzin 

lekcyjnych z danego przedmiotu w tygodniu przekracza trzy. 

Rodzice mają obowiązek: 

1) interesowania się pracą domową swojego dziecka, a także 

zapewnienia właściwych warunków do swobodnej pracy dziecka. 

 

4.  Zeszyt przedmiotowy. 

Uczniowie mają prawo do: 

1) ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) starannego i systematycznego prowadzenia zeszytu. 
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Nauczyciele mają obowiązek: 

1) ukierunkowania i korygowania zapisów w zeszycie przedmiotowym 

Ucznia. 

Rodzice mają obowiązek: 

1) przeglądania zeszytów swoich dzieci i zachęcania ich do staranności. 

 

5.  Całolekcyjna forma kontroli postępów w nauce. 

Uczniowie mają prawo do: 

1) znajomości wymagań przedmiotowych, przewidywanych 

zapowiedzianym sprawdzianem, 

2) znajomości zakresu materiału, 

3) najwyżej dwóch sprawdzianów w tygodniu, przy czym nie więcej 

niż 1 sprawdzian dziennie w klasach IV – VI, 

4) najwyżej trzech sprawdzianów w tygodniu, przy czym nie więcej 

niż 1 sprawdzian dziennie w klasach VII – VIII, 

5) poznania terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

6) wystawienia oceny zgodnie z obowiązującą w szkole skalą oceniania 

prac kontrolnych dla klas IV – VIII, z wyłączeniem:  dyktand, prac 

literackich i kartkówek: 

 

              100%           -celujący                                                                                               

99 - 91 %   - bardzo dobry 

     90 - 86 %   - dobry + 

     85 - 75 %   - dobry 

     74 - 70 %   - dostateczny + 

     69 - 51 %   - dostateczny 

     50 - 46 %  -  dopuszczający + 

     45 - 31 % -  -  dopuszczający 

     30 - 0 % - -  niedostateczny 

 

 Nauczyciele mają prawo do: 

1) zmiany formy i zasad egzekwowania wiedzy Ucznia w przypadku 

powtarzającego się unikania sprawdzianów, 

2) dokonania, bez zapowiedzenia, krótkiego, pisemnego sprawdzianu, 

obejmującego materiał do 3 ostatnich zagadnień (tzw. „kartkówka”). 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) przestrzegania zasady ilościowego obciążania Uczniów sprawdzianami 

w tygodniu i w ciągu dnia, 

2) wpisywania terminu sprawdzianu w terminarzu dziennika 

internetowego, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

3) oddania sprawdzianów nie później niż dwa tygodnie 

po ich przeprowadzeniu, 
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4) przechowywania sprawdzianów do 31 sierpnia każdego roku 

szkolnego, 

5) przedstawienia Rodzicom w czasie konsultacji lub indywidualnych 

spotkań z Nauczycielem prac pisemnych ich dziecka. 

6)  Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z pracami kontrolnymi swojego dziecka. 

 

6.  Ocena szkolna. 

Uczniowie mają prawo do: 

1) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi z każdego przedmiotu, 

2) zapoznania się z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, zawartymi 

w Statucie szkoły; 

3) informacji o sposobach sprawdzania ich osiągnięć, 

4) sprawiedliwości i jawności w ocenianiu, 

5) okresu ochronnego przed oceną niedostateczną: dwutygodniowego   

po wakacjach, trzydniowego po feriach zimowych, dwudniowego      

po przerwach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc), 

6) okresu ochronnego na tydzień przed kuratoryjnymi konkursami 

przedmiotowymi i na tydzień po ich przeprowadzeniu, 

7) otrzymania oceny okresowej/rocznej zgodnie z zasadami oceniania                  

z danego przedmiotu. 

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za: 

1) unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwianie 

Nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) oceniania zgodnie z przedstawionymi wymaganiami, 

2) systematycznego wystawiania ocen cząstkowych/okresowych/ 

rocznych w internetowym dzienniku lekcyjnym, 

3) wystawianie oceny okresowej/rocznej zgodnie z zasadami oceniania   

z danego przedmiotu. 

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) rzetelną, sprawiedliwą ocenę postępów edukacyjnych swoich Uczniów, 

za informowanie Rodziców o tej ocenie, szczególnie o zagrożeniach 

dotyczących promocji Ucznia do klasy wyższej. 

Rodzice mają prawo do: 

1) bieżącej informacji, za pośrednictwem dziennika internetowego, 

o postępach dziecka, a także do zapoznania się z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania, zawartymi w Statucie szkoły. 

 

7.  Nieobecności. 
Uczniowie mają prawo do: 

1) opuszczania lekcji tylko z powodu choroby i bardzo ważnych przyczyn 

osobistych. 
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Uczniowie mają obowiązek: 

1) systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, 

2) niespóźniania się, nieopuszczania zajęć szkolnych 

bez usprawiedliwienia. 

Nauczyciele mają prawo do: 

1) domagania się usprawiedliwienia w ustalonym terminie, 

2) nieklasyfikowania Ucznia w przypadku, gdy nie ma możliwości 

ustalenia oceny śródrocznej/rocznej (brak wystarczającej ilości ocen)  

przy absencji Ucznia powyżej 50% organizowanych przez szkołę 

obowiązkowych zajęć. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) na każdej lekcji sprawdzenia obecności Uczniów, 

2) zawiadamiania Rodziców, kiedy absencja jest znaczna i istnieje 

podejrzenie, że Uczeń wagaruje. 

Psycholog/pedagog ma prawo: 

1) rozmawiania z Uczniem i jego Rodzicami o przyczynach unikania/ 

nieobecności na zajęciach szkolnych. 

Rodzice mają prawo do: 

1) odpowiedzialnego decydowania o opuszczeniu przez dziecko zajęć 

szkolnych. 

Rodzice mają obowiązek: 

1) czuwania nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego dziecka, 

2) bezzwłocznego informowania Wychowawcy o nieobecności dziecka. 

3) w razie uzasadnionej nieobecności, usprawiedliwienia  w terminie           

do 1 tygodnia - po tym czasie nieobecność będzie traktowana jako 

nieusprawiedliwiona, 

4) kontaktowania się z Wychowawcą i Psychologiem/Pedagogiem 

szkolnym, kiedy dziecko unika zajęć szkolnych. 

Wychowawca ma obowiązek informować: 

1) Rodziców o nieobecności dziecka, w razie braku informacji                        

o przyczynie nieobecności dziecka w szkole. 

 

8. Impreza klasowa. 

Uczniowie mają prawo do: 

1) organizowania różnych imprez klasowych, za zgodą  i przy współpracy 

Wychowawcy, Nauczyciela - Opiekuna. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) godnego i kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji, 

2) przygotowania miejsca, sprzętu i scenariusza imprezy, 

3) zorganizowania służby porządkowej, 

4) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury. 
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Nauczyciele mają prawo: 

1) odmówienia organizacji imprezy klasowej, jeśli jest nieprzygotowana, 

2) zadbanie o bezpieczną zabawę. 

Rodzice mają prawo: 

1) uczestniczenia w przygotowaniu imprezy klasowej. 

Rodzice mają obowiązek: 

1) zadbania o bezpieczny powrót do domu swoich dzieci. 

 

9. Wycieczka. 

Uczniowie mają prawo do: 

1) uczestniczenia w wycieczkach zorganizowanych przez Wychowawcę 

lub Nauczyciela przedmiotu, za wiedzą i zgodą Rodziców, 

2) współdecydowania o celu i terminie wycieczki. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) bezwzględnego przestrzegania zasad BHP w czasie wycieczki, 

2) przekazywania Rodzicom informacji dotyczących wycieczki, 

3) uzyskania od Rodziców pisemnej zgody na wyjazd. 

Nauczyciele mają prawo do: 

1) współdecydowania o miejscu, celu i terminie wycieczki, 

2) odmowy zorganizowania wycieczki, jeśli Uczniowie/Uczeń rażąco 

nie stosują się/ nie stosuje się do regulaminu szkoły. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) przypomnienia przed każdą wycieczką zasad bezpieczeństwa 

potwierdzonego wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) zadbania o bezpieczeństwo Uczniów, w tym zapewnienia odpowiedniej 

ilości Opiekunów, 

3) informowania o planach wyjazdów Uczniów i Rodziców, 

4) określenia: dokąd, w jakim celu i kiedy odbędzie się wycieczka            

oraz jaki jest jej koszt, 

5) dostarczenia Dyrekcji szkoły pełnej dokumentacji na tydzień                   

przed wyjazdem. 

Rodzice mają prawo do: 

1) pełnej, wcześniejszej informacji o planowanej wycieczce, 

2) współdecydowania o miejscu, terminie i kosztach wycieczki. 

Rodzice mają obowiązek: 

1) zapewnienia dziecku bezpiecznego i punktualnego dotarcia na miejsce 

zbiórki, a po wycieczce odebrania dziecka o wyznaczonej godzinie 

i zapewnienie bezpiecznego powrotu z miejsca zbiórki do domu. 

 

10. Zajęcia pozalekcyjne. 

   Uczniowie mają prawo do: 

1)korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

2) zgłaszania potrzeb w zakresie organizacji interesujących ich zajęć, 

3) wyboru zajęć, odpowiadających ich zainteresowaniom, 
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4) uczestniczenia w życiu szkoły, konkursach, imprezach kulturalnych, 

wycieczkach i dłuższych wyjazdach, 

5) oddawania swojego głosu w czasie wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego, 

6) kandydowania do Samorządu Uczniowskiego zgodnie z jego 

regulaminem, 

7) zgłaszania swoich pomysłów i innowacji, które wpływają 

na polepszenie pracy szkoły, atmosfery i jej wizerunku. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego udziału w zdeklarowanych zajęciach. 

Nauczyciele mają prawo do: 

1) określenia charakteru programu prowadzonych przez siebie zajęć, 

2) wyboru form pracy na zajęciach. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) opracowania programu ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych, 

2) prowadzenia zaplanowanych zajęć, zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem, 

3) prowadzenia dokumentacji. 

Rodzice mają prawo do: 

1) współdecydowania o wyborze zajęć pozalekcyjnych. 

Rodzice mają obowiązek: 

1) pomocy dziecku w zachowaniu równowagi pomiędzy zajęciami 

obowiązkowymi i pozalekcyjnymi. 

 

11. Strój ucznia. 
Uczniowie mają obowiązek: 

1) noszenia czystego, estetycznego, schludnego stroju i obuwia 

zmiennego; strój codzienny nie może zawierać niestosownych 

nadruków, promujących narkotyki i inne używki, zawierających 

wulgaryzmy i hasła, które mogą obrażać innych,  

2) zostawiania okryć wierzchnich i obuwia w szatni, 

3) w dni świąteczne do zachowania w ubiorze elementów odświętnych – 

Dziewczęta: biała bluzka, granatowa/e lub czarna/e spódnica/spodnie 

bądź granatowa sukienka; 

Chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie; 

niedopuszczalne spodnie i bluzy sportowe oraz koszulki. 

Uczniowi/uczennicy obniża się ocenę z zachowania:  

1) za niezgodny z ustalonym regulaminem wygląd.  

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) zwrócenia uwagi Uczniowi, jeśli jego ubiór jest niewłaściwy, 

2) przeprowadzenia rozmowy z Rodzicami, jeśli Uczeń rażąco narusza 

regulamin dotyczący ubioru szkolnego. 
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Rodzice mają obowiązek: 

1) dbania o czysty, estetyczny i schludny wygląd swojego dziecka 

zgodnie z ustalonym regulaminem szkolnym. 

 

12. Mienie szkolne. 
Uczniowie mają prawo do: 

1) bezpiecznych warunków przebywania w szkole. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) szanowania mienia szkolnego i mienia kolegów w czasie pobytu 

w szkole i poza nią. 

Nauczyciele mają prawo do: 

1) wyciągania konsekwencji z aktów celowego niszczenia mienia 

szkolnego, 

2) pociągania do odpowiedzialności finansowej Rodziców za szkody 

celowo poczynione przez ich dzieci. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) zgłaszania Dyrekcji szkoły, jeżeli mienie szkolne stanowi zagrożenie 

bezpieczeństwa Uczniów, 

2) zgłaszania Dyrekcji szkoły Uczniów, którzy dopuszczają się celowego 

niszczenia mienia szkolnego, 

3) przeprowadzenia rozmowy z Rodzicami, jeśli Uczeń dopuszcza się 

niszczenia mienia szkolnego. 

Rodzice: 

1) ponoszą odpowiedzialność za pokrycie kosztów naprawy zniszczeń 

celowo dokonanych przez ich dzieci. 

 

13. Bezpieczeństwo. 

Uczniowie mają prawo do: 

1) bezpiecznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej 

organizacji wycieczki lub wyjścia poza szkołę, 

2) dbania o swoje zdrowie, wymagania od innych, aby nie szkodzili 

ich zdrowiu. 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa, higieny i przepisów 

przeciwpożarowych oraz regulaminów BHP,  

2) informowania Dyrektora szkoły lub Nauczycieli o incydencie             

lub wypadku zagrażającym życiu i bezpieczeństwu pozostałych 

Uczniów, 

3) zapobiegania wszelkim przejawom agresji na terenie szkoły i poza nią 

w czasie wyjazdów lub wyjść szkolnych, 

4) nieopuszczania terenu szkoły podczas lekcji i przerw (również          

po lekcjach, jeżeli nie ma oświadczenia Rodziców o samodzielnym 

powrocie dziecka do domu), 

5) nieszkodzenia sobie na zdrowiu przez stosowanie używek, 
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6) unikania zabaw i zachowań niebezpiecznych, 

7) nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów ogólnie uważanych               

za niebezpieczne. 

Uczniowi/uczennicy obniża się ocenę z zachowania:  

1) za zachowania zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu samego Ucznia, 

innych Uczniów i Pracowników szkoły. 

 

Uczeń może być skreślony z listy Uczniów i odesłany do szkoły 

rejonowej w przypadku, gdy:  

1) jego zachowanie zagraża jego życiu i bezpieczeństwu, innych 

Uczniów, Pracowników szkoły – agresja fizyczna, przemoc psychiczna, 

2) przynosi, rozprowadza i spożywa alkohol, zażywa narkotyki i pali 

papierosy, 

3) Uczniowi udowodniono kradzież mienia szkolnego lub mienia innych 

osób.  

Nauczyciele mają prawo do: 

1) zwrócenia Uczniowi uwagi, jeśli jego zachowanie zagraża zdrowiu 

i bezpieczeństwu innych, 

2) odebrania Uczniowi przedmiotów niebezpiecznych. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

1) bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

2) zapoznania Uczniów z przepisami BHP i p. poż., 

3) sprawdzenia przed każdymi zajęciami, czy warunki nie stwarzają 

zagrożeń dla zdrowia lub życia Uczniów i bezzwłocznego zgłoszenia 

Dyrekcji szkoły ewentualnych zagrożeń, 

4) zawiadomienia Dyrektora, Wicedyrektora szkoły, Psychologa, 

Pedagoga, jeśli zachowanie Ucznia stanowi zagrożenie dla zdrowia 

innych, 

5) bezzwłocznego informowania Rodziców Ucznia o zagrażającym 

bezpieczeństwu zachowaniu ich dziecka. 

Rodzice mają prawo do: 

1) bieżącej informacji o zachowaniu swojego dziecka, 

2) wymagania, aby jego dziecko nie było narażone na zachowania 

niebezpieczne, zagrażające jego zdrowiu. 

Rodzice mają obowiązek: 

1) dbania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów, 

2) współpracowania ze szkołą. 
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14. Uwagi: 
1. Propozycje zmian w regulaminie mogą zgłaszać Nauczyciele, Rodzice 

i Uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 


