
REGULAMIN UCZNIA 
 
 
 
 
I. REGULARNIE UCZESTNICZYMY WE WSZYSTKICH LEKCJACH I 
USTALONYCH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH 
 

• Odrabiamy pisemne i ustne zadania domowe. 
• Uczymy się zadanej partii materiału. 
• Przynosimy potrzebne na daną lekcję podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, 

strój sportowy i inne. 
• Na zajęciach staramy się być aktywni, uważni, skupieni. 
• Nie przeszkadzamy, nie wypowiadamy się niepytani, chęć zabrania głosu 

sygnalizujemy podniesieniem ręki, nie wstajemy bez wyraźnej zgody 
nauczyciela, nie rozpraszamy uwagi innych. 

• Zawsze mamy dzienniczek ucznia i dbamy o to, by pod zamieszczonym 
wpisem nauczyciela znalazł się podpis rodziców. 

 
 
II. PRZESTRZEGAMY OBOWIĄZUJĄCYCH NORM W ZAKRESIE 
ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLE I GODNIE REPREZENTUJEMY JĄ NA 
ZEWNĄTRZ 
 

• Mówimy prawdę. 
• Nie wszczynamy kłótni. 
• Unikamy bójek, popychania i innych form przemocy fizycznej. 
• Nie stosujemy przemocy słownej, nie przezywamy innych i ich rodzin, nie 

używamy słów uznawanych za wulgarne. 
• Nie wymuszamy od nikogo żadnych rzeczy, pieniędzy ani czynności. 
• Staramy się być koleżeńscy wobec wszystkich uczniów. 
• Pod żadnym pozorem nie zbieramy rzeczy ani pieniędzy należących do kogoś 

innego, rzeczy znalezione oddajemy osobie dorosłej. 
• Dbamy o wspólną, szkolną własność. 
• Zauważywszy jakiekolwiek zachowania agresywne innych uczniów 

informujemy o nich osobę dorosłą (pracownika szkoły, ewentualnie rodziców), 
jest to przejaw współodpowiedzialności za bezpieczeństwo całej społeczności 
szkolnej. 

• W czasie przerw podoprządkowujemy się poleceniom nauczyciela dyżurnego. 
• Do dorosłych odnosimy się z szacunkiem. 
• Odzywamy się do siebie tak, jak chcemy by inni odzywali się do nas. 
• Często używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. 
• W czasie drogi do i ze szkoły nie korzystamy z podwożenia przez nieznane 

osoby (nigdy nie wsiadamy do samochodu prowadzonego przez obcych). 
 
 
 
 
 



III. JESTEŚMY ZAWSZE SCHLUDNI I ODPOWIEDNIO UBRANI 
 

• Dbamy o czystość osobistą. 
• Nasza odzież jest dostosowana do sytuacji w jakiej się znajdujemy. 
• Na zajęciach szkolnych obowiązuje strój skromny w czasie dyskotek 

dopuszczalne są pewne odstępstwa. 
• Nie farbujemy włosów, nie malujemy paznokci, nie stosujemy makijażu. 
• Nie nosimy ozdób, które mogą naruszać bezpieczeństwo własne i innych 

(wiszące kolczyki, duże lub ostre ozdoby itp.) 
 
 
IV. ZA PRZEDMIOTY NIEBĘDĄCE  PRZYBORAMI SZKOLNYMI SZKOŁA NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

• Unikamy przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych, niedopuszczalne 
jest używanie ich podczas lekcji. 

• Powyższy punkt dotyczy również innych gadżetów np. odtwarzaczy muzyki i 
innych. 

• Staramy się nie nosić przy sobie większych sum pieniędzy. 
• Jeśli musimy zdjąć okulary, łańcuszek itp. (np. na lekcji wf), oddajemy  dany 

przedmiot na przechowanie nauczycielowi. 
• Nie zdejmujemy z wieszaków w szatni, nie przekładamy, nie chowamy rzeczy 

należących do innej osoby. 
 
 
V. KONSEKWENCJE ZA POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z REGULAMINEM 
UCZNIA PONOSI UCZEŃ I JEGO RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) 
 

• Konsekwencje za naruszanie przepisów i procedur ponosi uczeń, stosuje się 
odpowiednio kary porządkowe. 

• Za wyrządzoną szkodę materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia 
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