
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12  

IM. POWSTAŃCÓWŚLĄSKICH W WARSZAWIE 

I. Prawa i obowiązki ucznia  

A. Uczeń  
1. Uczniowie mają prawo do:  

• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w 

szkole,  

• poszanowania swojej godności i dobrego imienia,  

• rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,  

• rozwijania zdolności i zainteresowań,  

• otrzymania pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów szkolnych,  

• wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach życiowych (w miarę posiadanych przez 

szkołę środków),  

• korzystania z zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, reedukacyjnych i logopedycznych 

(organizowanych przez szkołę w miarę posiadanych możliwości),  

• zapoznania się ze Statutem Szkoły i stałego do niego dostępu (Statut wraz z załącznikami 

– regulaminami znajduje się w bibliotece i na stronie internetowej szkoły),  

• korzystania ze wszystkich form rozrywek organizowanych przez szkołę tj. wycieczek, 

zabaw, koncertów, zajęć dodatkowych.  

• organizowania zabaw i innych imprez klasowych, po ich uzgodnieniu z wychowawcą i 

pod jego opieką,  

• do organizacji zajęć w Dniu Wiosny po ustaleniu z opiekunem samorządu. 

 

2. Uczniowie mają obowiązek:  

• przestrzegania regulaminów szkolnych,  

• nie narażania własnego życia i zdrowia,  

• przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,  

• stosowania się do zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, pracowników, 

kolegów i innych osób,  

• godnego reprezentowania (lub kulturalnego zachowania) podczas wyjść i 

wycieczek szkolnych, 

• dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,  

• kulturalnego  zachowywania się, 

• dbania o kulturę języka. 
 

3. Uczniom zabrania się:  

• bójek, stosowania przemocy,  

• używania wulgaryzmów, 

• przynoszenia do szkoły papierosów, alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

• palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych 

(środków odurzających), 



• przynoszenia, posiadania na terenie szkoły przedmiotów, które zagrażają życiu lub 

zdrowiu,  

• używania na terenie szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych. 

 

B. Samorząd Uczniowski  

 1. Uczniowie mają prawo do:  

• uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,  

• demokratycznego wyboru opiekuna oraz swoich przedstawicieli.  

 2. Uczniowie mają obowiązek:  

• traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły 

osoby godne zaufania i odpowiedzialne,  

• respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby 

swoich funkcji.  

 C. Lekcja 

 1. Uczniowie mają prawo do:  

• znajomości celów i zadań lekcyjnych, jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji 

oraz uzyskiwania informacji zwrotnej o postępach w nauce,  

•  pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności,  

• korzystania ze sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w procesie lekcyjnym  

• informacji o zmianach w organizacji zajęć (zastępstwa, zamiany sal, itp.- uczniowie 

od klasy IV informowani są poprzez ogłoszenie zmian na tablicy ogłoszeń lub przez 

dziennik, 

• uczniowie klas młodszych przez nauczyciela.  

 2. Uczniowie mają obowiązek:  

• punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,  

• aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,  

• uzupełniania braków wynikających z absencji (termin nadrobienia zaległości 

uzgodniony z nauczycielem w zależności od czasu nieobecności),  

• zapoznania się ze zmianami w organizacji zajęć (uczniowie od klasy IV informowani 

są poprzez ogłoszenie zmian na tablicy ogłoszeń),  

• przestrzegania norm zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz w 

Regulaminie Oceniania Zachowania Uczniów. 

D. Sala lekcyjna  

 1. Uczniowie mają prawo:  

• udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu 

uzgodnionego z wychowawcą,  

• kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.  



 2. Uczniowie mają obowiązek:  

• pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,  

• dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,  

• niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych,  

• pełnienia dyżurów według rozkładu uzgodnionego z wychowawcą (w przypadku 

pozostawienia nieporządku w klasie, sprzątnięcie spoczywa na dyżurnych klasy, która 

wcześniej miała tam lekcje).   

E. Odpoczynek  

1. Uczniowie mają prawo:  

• odpoczynku podczas przerw,  

•  dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z 

wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze,  

• pomocy ze strony nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy w rozwiązaniu 

powstałego konfliktu.  

  2. Uczniowie mają obowiązek:  

• przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku i zabawy w czasie przerw,  

• dbania o kulturę zachowania – nie można utrudniać wypoczynku innym,  

• zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,  

• prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,  

• przestrzegania zasady kolejności w czasie korzystania z usług sklepiku szkolnego.  

• przestrzegania zasady kolejności w czasie korzystania ze stołówki szkolnej.  

 

F. Prace domowe  

 1. Uczniowie mają prawo do:  

• uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości w stopniu 

trudności zadanej pracy,  

• ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.  

 2. Uczniowie mają obowiązek:  

• starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,  

• oddawania ich w terminach wyznaczonych przez nauczyciela,  

•  kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały 

zadane. 

G. Zeszyt przedmiotowy  

1. Uczniowie mają prawo do:  

• ukierunkowania przez nauczyciela jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy.  

 2. Uczniowie mają obowiązek:  



• starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.  

  

H. Zeszyt informacji(korespondencji z rodzicami) 

 1. Uczniowie mają prawo:  

• do informacji od nauczyciela o każdorazowej liczbie zdobytych punktów.  
 

2. Uczniowie mają obowiązek:  

• posiadania zeszytu korespondencji z rodzicami,  
• okazywania zeszytu korespondencji z rodzicami na żądanie nauczyciela.  

 

I. Zasady ustalania oceny zachowania , ocen z przedmiotów, zgłaszania  

nieprzygotowania, kartkówek i sprawdzianów określają Wewnątrzszkolne 

Zasady Oceniania 

II. Formalne reguły współżycia w szkole.  

A. Procedury lekcyjne 

 1. Wejście do klasy  

• uczniowie ustawiają się w pary przed klasą, najpierw wchodzą dziewczęta, później 

chłopcy,  

• wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie (w klasach młodszych czynność tę 

powtarzamy w ciągu dnia tylko w przypadku zmiany nauczyciela),  

• uczniowie przygotowują się do lekcji,  

• nauczyciel sprawdza listę,  

• uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po rozpoczęciu lekcji usprawiedliwia się u 

nauczyciela prowadzącego lekcje po skończonej lekcji (uczeń, który spóźnił się 

powyżej 15 minut zgłasza się do świetlicy lub biblioteki).  

 2. Zachowanie w czasie lekcji  

• w czasie lekcji nie wolno jeść, pić, żuć gumy itp., na ławce nie wolno trzymać butelek, 

kartonów z napojami, jedzenia, zabawek i innych rzeczy nie będących pomocami do 

danej lekcji,  

• powitanie osób wchodzących do klasy odbywa się na stojąco,  

• zakończenie lekcji następuje na wyraźny sygnał nauczyciela, dzwonek jest tylko 

informacją o upływie czasu lekcji, (w klasach I – III dzwonki nie obowiązują),  

• klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają zza to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni,  

•  otwarcia i zamknięcia sali dokonuje nauczyciel – w klasach I – III przed i po 

skończeniu wszystkich zajęć edukacyjnych w danym dniu, w klasach IV – VI przed i 

po każdej lekcji. Za klucz do sali lekcyjnej odpowiedzialny jest nauczyciel.  



 3. Zastępstwa  

• w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w 

planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne,  

• w czasie zastępstw za religię (jeżeli religia nie jest ostatnią godziną lekcyjną), 

uczniowie na nią nie uczęszczający pozostają ze swoją klasą.  

4. Pracownie przedmiotowe  

• Szczegółowe zasady zachowania w pracowniach:  

o plastyczno - technicznej,  

o chemiczno-fizycznej, 

o biologiczno-geograficznej, 

o sali gimnastycznej  

określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.  

5. Dziennik i oceny  

• uczeń nie ma wglądu do dziennika,  

• uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny (punkty),  

• uczniowie klas IV-VIII posiadają loginy do dziennika elektronicznego i mają wgląd w 

swoje oceny. 

III. Procedury inne niż lekcyjne  

 1 . Nieobecności i spóźnienia:  

• usprawiedliwienie nieobecności następuje na podstawie wpisu do zeszytu 

korespondencji lub e-dziennika dokonanego przez Rodziców lub indywidualnego 

kontaktu z wychowawcą klasy,  

• usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić  po ustaniu nieobecności, 

najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. W przeciwnym przypadku nieobecności nie będą 

usprawiedliwione,  

•  usprawiedliwianie spóźnień powinno nastąpić w tym samym dniu lub najpóźniej dnia 

następnego, 

• uczeń spóźniony ponad 15 minut nie wchodzi na lekcję, na kolejną lekcję oczekuje w 

czytelni lub świetlicy, 

• spóźnienia śródlekcyjne może usprawiedliwić tylko: 

- dyrektor szkoły lub jego zastępca,  

- psycholog lub pedagog szkolny,  

- pielęgniarka szkolna,  

- wychowawca klasy,  

- nauczyciel na którego lekcje uczeń się spóźnił po stwierdzeniu uzasadnianych 

przyczyn,  

• usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie powodu nieobecności ucznia,  

• w przypadkach przedłużającej się lub długotrwałej nieobecności Rodzice zobowiązani 

są dostarczyć usprawiedliwienie lekarskie,  



• zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (dłuższe niż 7 kolejnych dni) wystawia 

lekarz,  

• na pisemną prośbę Rodziców, umieszczoną w zeszycie korespondencji lub  

e-dzienniku, ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji 

uczeń chce się zwolnić,  

• w przypadku nagłej choroby ucznia może zwolnić pielęgniarka szkolna po 

powiadomieniu wychowawcy i Rodziców, z którymi musi uzgodnić formę 

opuszczenia szkoły przez ucznia,  

• zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi 

zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je 

jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na lekcji,  

•  uczniowie nie mają prawa samowolnego opuszczania terenu szkoły od momentu 

rozpoczęcia zajęć lekcyjnych do ich zakończenia,  

• samowolne opuszczenie szkoły w czasie lekcji zakwalifikowane zostanie jako wagary. 

O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice, 

• rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy klasy o przedłużającej się 

(ponad 5 dni roboczych ) nieobecności ucznia,  

• zwolnienie z powodu wyjazdów, wycieczek z rodzicami powyżej 5 dni nauki wymaga 

zgody dyrektora Szkoły i zobowiązania ze strony rodziców uzupełnienia programu 

szkolnego we własnym zakresie i ustalenia terminu i sposobu zaliczenia z 

nauczycielem, 

•  uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w czytelni szkolnej lub 

świetlicy.  

 2 . Strój szkolny:  

• ucznia obowiązuje wygląd naturalny, estetyczny i schludny, 

• w dni uroczystości szkolnych i państwowych uczniów obowiązuje strój galowy 

granatowe (czarne) spodnie (spódnica), biała bluzka (koszula), 

• zmiana obuwia w szkole następuje od pierwszego dnia nauki do przedostatniego dnia 

nauki (w szkole obowiązują buty na białej podeszwie), nie jest dozwolone noszenie w 

szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie, 

• fryzura: -włosy powinny być zadbane, czyste. Nie do przyjęcia są fryzury 

subkulturowe ( dredy, irokez, itp.) ,  

• w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane 

paznokcie, piercing, tatuaż, oraz wszelkie dodatki właściwe dla subkultury, a także 

odkryte brzuchy i plecy,   

• w szkole akceptowane są:  

- małe kolczyki ( klipsy) przylegające do ucha, 

- jeden pierścionek, jedna bransoletka, 

- krótkie spodnie (do kolan).  

3. Savoir – vivre:  

• uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły,  

• uczeń w rozmowie z nauczycielem stoi,  



• w szkole nie można nosić nakryć głowy,  

• uczniowie w stołówce jedzą kulturalnie, nie hałasują, odnoszą na wyznaczone miejsce 

naczynia, 

• swoją postawą, gestami, słowem nie utrudniają spożywania posiłków innym.  

4. Kary i nagrody;  

 Nagrody  

• nagrody mogą być przyznawane przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę 

Rodziców Samorząd Szkolny, wychowawcę klasy, opiekuna szkolnych organizacji, 

organizatorów szkolnych konkursów,  

• za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na 

forum klasy,  

• za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może być pochwalony na 

forum szkoły,  

• za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać tytuł „As-

12tki” (przyznanie tytułu „As-12tki”określa odrębny regulamin),  

• szkoła może skierować pisemną pochwałę do rodziców lub opiekunów,  

• za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać dyplom lub 

nagrodę rzeczową.  

Kary 

• za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice, o ile to możliwe uczeń 

musi sam je usunąć, 

• rodzice mogą szkodę naprawić sami lub pokryć koszty naprawy, 

• za złe zachowanie uczeń otrzymuje punkty ujemne oraz upomnienie ustne lub 

pisemne, 

• za powtarzające się złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy, 

• za poważne przewinienia uczeń otrzymuje naganę wychowawcy, 

• za powtarzające się poważne przewinienia uczeń otrzymuje naganę dyrektora, 

• uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do równoległej klasy. 

 

1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy: 

• wpis do dziennika z adnotacją o otrzymaniu upomnienia wychowawcy, 

•  uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 1 tygodnia(np. wyjścia i 

wycieczki klasowe, dyskoteki itp.), 

• uczeń nie może mieć oceny wzorowej na semestr lub koniec roku. 

 

2. Nagana wychowawcy klasy 

• wpis do dziennika z adnotacją o otrzymaniu nagany wychowawcy, 

• uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 1 miesiąca (np. wyjścia i 

wycieczki klasowe, dyskoteki itp.), 

• uczeń może otrzymać na semestr lub koniec roku co najwyżej ocenę dobrą.  

3. Upomnienie Dyrektora:  

• wpis do dziennika z adnotacją o otrzymaniu upomnienia dyrektora, 



• uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 3 miesięcy (np. wyjścia i 

wycieczki klasowe, dyskoteki itp.), 

• uczeń otrzymuje na semestr lub koniec roku ocenę nieodpowiednią, 

• uczeń musi przepracować na rzecz szkoły 5 godzin społecznie. 

4. Nagana Dyrektora: 

• wpis do dziennika z adnotacją o otrzymaniu nagany dyrektora, 

• uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 4 miesięcy (np. wyjścia i 

wycieczki klasowe, dyskoteki itp.), 

• uczeń otrzymuje na semestr lub koniec roku ocenę naganną, 

• uczeń musi przepracować na rzecz szkoły 10 godzin społecznie. 

5. Przeniesienie do równoległej klasy: 

• uczeń zostaje przeniesiony na stałe do równoległej klasy, 

• uczeń otrzymuje naganną ocenę zachowania ( wpis do dziennika), 

• uczniowi zostają odebrane wszystkie przywileje na okres 6 miesięcy (np. wyjścia i 

wycieczki klasowe, dyskoteki itp.), 

• uczeń otrzymuje na semestr lub koniec roku ocenę naganną, 

• uczeń musi przepracować na rzecz szkoły 10 godzin społecznie, 

• uczeń, który poprawił swoje zachowanie może uzyskać ocenę nieodpowiednią. 

Jeżeli wszystkie podjęte działania są bezskuteczne Dyrektor szkoły występuje z 

wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

Tryb rozstrzygania sporów na terenie szkoły :  

• spory na terenie klasy powinny być rozstrzygane z udziałem Samorządu Klasowego i 

wychowawcy klasy. W przypadku koniecznym przy współpracy pedagoga szkolnego, 

psychologa, z udziałem Rady Klasowej lub Rady Rodziców z możliwością odwołania 

się do dyrektora szkoły przez każdą ze stron.  

•  pozostałe spory rozstrzyga dyrektor z Radą Pedagogiczną.  

 

 


