REGULAMIN UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 IM. GEN. JÓZEFA HALLERA
W TORUNIU

I

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
1) 0chrony danych osobowych poprzez zapewnienie:
a) zachowania tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy
korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników
Szkoły wszelkich informacji z nią związanych,
b) dyskrecję w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji
i przyjaźni,
c) poszanowania swoich poglądów politycznych i religijnych;
2) higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy
rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego
zorganizowanego zgodnie zasadami higieny pracy umysłowej,
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii
społecznej,
4) ochrony i poszanowania jego godności, określonymi w Konwencji Praw
Dziecka,
5) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
Szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra
innych osób,
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach prowadzonych
zajęć i kół zainteresowań,
9) proponowania i wyboru zajęć fakultatywnych, kół zainteresowań i innych form
działalności szkolnej,
10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów i trybu
kontroli postępów w nauce oraz oceny wiadomości i umiejętności wg zasad
i kryteriów zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
11) tzw. „okresu adaptacyjnego” – pierwsze dwa tygodnie nauki bez ocen
niedostatecznych; dotyczy to uczniów klas czwartych szkoły podstawowej; dla
uczniów klas pierwszych okres adaptacyjny wydłużony jest do dwóch miesięcy;
12) pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez:
a) dodatkowe indywidualne konsultacje z nauczycielami,
b) kontakty z rodzicami w celu ukierunkowania pracy z dzieckiem,
c) udział w zajęciach terapeutycznych, zajęciach dydaktyczno wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
13) korzystania z poradnictwa pedagogicznego u pedagoga szkolnego,
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nauczycieli terapeutów i
pozostałych nauczycieli specjalistów oraz
wychowawcy klasowego,
a w szczególnych przypadkach pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
14) przedstawienia wychowawcy klasy, pedagogowi lub innym nauczycielom oraz
Dyrekcji (z zachowaniem hierarchii) swoich problemów oraz uzyskania od nich
pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
15) doradztwa zawodowego w ramach realizowanego w szkole programu w tym
zakresie,
16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych,
księgozbioru
biblioteki
podczas
zajęć
edukacyjno-wychowawczych
i pozalekcyjnych,
17) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz
zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
18) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
uzyskiwania na swe wątpliwości wyjaśnień i odpowiedzi,
19) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach,
20) wyjść na wystawy, do teatru lub na inne imprezy kulturalne, w czasie godzin
lekcyjnych po uzgodnieniu z Dyrekcją i pod opieką nauczyciela,
21) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych
opiekunów),
22) dostosowania wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych zgodnie
z zaleceniami w sposób zapewniający realizację podstawy programowej,
23) zapoznania z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i wszystkimi
obowiązującymi w szkole regulaminami.
2. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów, w szczególności zawartych
w Statucie i WSO oraz regulaminie korzystania z telefonów komórkowych
i urządzeń multimedialnych,
2) podporządkowywania się zarządzeniom i postanowieniom Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego,
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnowychowawczych:
a) punktualnego stawiania się na zajęcia,
b) dostarczania do szkoły wystawionego przez rodziców usprawiedliwiania
nieobecności w szkole – na najbliższej godzinie wychowawczej, nie później
niż w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły,
c) uzupełnienia braków edukacyjnych spowodowanych nieobecnością
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,
d) maksymalnego wykorzystania czasu zajęć w celu opanowania treści
nauczania,
e) umożliwienie nauki innym uczniom poprzez stosowne zachowanie na lekcji,
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4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Szkoły, a w szczególności:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) pomocy osobom niepełnosprawnym,
c) przeciwstawiania się przejawom agresji, brutalności, przemocy
i wulgarności,
d) szanowania poglądów i przekonań innych, postępowania zgodnie
z zasadami tolerancji,
e) poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka,
f) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych,
g) zakazu upowszechniania danych osobowych i osobistych innych ludzi,
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, honor i tradycje Szkoły oraz
o współtworzenie jej autorytetu,
7) naprawiania bądź rekompensowania szkód wyrządzonych umyślnie
lub wskutek nieodpowiedniego zachowania,
8) aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły zgodnie z przynależnością
do danego zespołu klasowego, własnymi zainteresowaniami,
9) godnego reprezentowania klasy i Szkoły w każdej sytuacji,
10) dbania o środowisko naturalne,
11) dbania o porządek w miejscu, w którym przebywa.

II

BEZPIECZEŃSTWO

1. Na terenie szkoły uczniowie przebywają zgodnie z planem swoich zajęć.
2. Po zakończeniu lekcji opuszczają budynek szkolny lub (dotyczy uczniów
młodszych lub tego potrzebujących) oczekują na rodziców w świetlicy szkolnej.
3. Obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć.
4. Uczniowie mogą przebywać na korytarzu w czasie przerw tylko w pobliżu sali,
w której odbędzie się następna lekcja pod opieką nauczyciela dyżurującego, a po
dzwonku na lekcję zobowiązani są do ustawienia pod tą salą.
5. Uczniowie, którzy w danym czasie nie mają zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej.
6. W trakcie przerw międzylekcyjnych na korytarzu szkolnym zabrania się uczniom:
a) biegania, urządzania bójek, gier i innych czynności zagrażających
bezpieczeństwu,
b) opuszczania terenu szkoły,
c) nieuzasadnionego przebywania w toaletach, na półpiętrach, przesiadywania na
schodach.
7. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń
nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.
8. W trakcie lekcji na ławkach powinny znajdować się jedynie materiały potrzebne do
danych zajęć.
9. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren Szkoły, posiadania,
sprzedawania i używania papierosów, narkotyków i innych środków
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psychoaktywnych oraz spożywania alkoholu w Szkole i na terenie do niej
należącym oraz podczas wycieczek i innych wyjść zorganizowanych przez
Szkołę.
10. Nie wolno wnosić ostrych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu (typu
scyzoryk, nóż).
11. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich.
12. Uczeń może opuścić teren szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go
przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia, rozmowy
telefonicznej lub osobistej z rodzicem.
13. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może
być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub
opiekunów uczeń przebywa pod opieką szkoły.
III KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
1. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz korzystania podczas zajęć oraz
przerw z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych służących
do nagrywania, fotografowania, odtwarzania i komunikacji bez zgody Dyrektora
Szkoły lub nauczycieli.
2. Wyłączony telefon (inny sprzęt multimedialny) powinien być przez ucznia
przechowywany w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, zgodnie
z obowiązującym regulaminem korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń multimedialnych.
3. Dyrektor lub nauczyciel ma prawo zobowiązać ucznia do przekazania telefonu
komórkowego lub innego sprzętu multimedialnego do szkolnego depozytu,
wcześniejszego jego wyłączenia, jeżeli uczeń korzysta z tego telefonu (sprzętu)
w sposób niezgodny z obowiązującym regulaminem w tym zakresie, w przypadku
zakłócania porządku podczas zajęć lub w szkole oraz naruszenia dobra
osobistego innych osób.
4. W szczególnych przypadkach nauczyciel może zezwolić na użycie telefonu lub
innego sprzętu, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia danych zajęć lub
zaistnieje konieczność skontaktowania się z rodzicem dziecka.
5. Telefon lub inny sprzęt multimedialny, pozostaje w depozycie u Dyrektora do
czasu odebrania go przez rodziców ucznia w terminie określonym w regulaminie
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych.
6. Ucznia obowiązuje zakaz zamieszczania w Internecie treści, nagrań i zdjęć
o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub obscenicznym, godzących w dobre
imię innych osób oraz szkoły.
7. Ucznia obowiązuje zakaz upowszechniania wszelkich zdjęć i nagrań bez zgody
osób na nich ukazanych.
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IV. STRÓJ UCZNIOWSKI
Strój codzienny
1.
Ubiór ucznia powinien być dostosowany do pory roku i warunków pogodowych.
2.
Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w wyznaczonych dla siebie
szatniach.
3.
W okresie jesienno – zimowym obowiązuje zmiana obuwia.
4.
Na co dzień uczniowie przychodzą czysto ubrani w estetycznej, wygodnej
odzieży utrzymanej w stonowanych odcieniach, pozbawionych dwuznacznych,
obraźliwych napisów, znaków świadczących o przynależności do subkultur,
wywołujących agresję lub zawierających znamiona prowokacyjne.
5.
Uczeń zobowiązany jest zachowywać skromny, schludny wygląd – (brak
dużych i jaskrawych ozdób, w szczególności dużych kolczyków w uszach,
odsłoniętych bioder i tułowia, ubioru eksponującego czy odsłaniającego bieliznę
albo eksponującego części intymne ciała, wyrazistego makijażu, piercingu,
tatuażu, pomalowanych paznokci, włosów farbowanych na jaskrawy kolor lub
odbiegający od koloru naturalnego, elementów wyglądu manifestujących
przynależność do subkultur, klubów sportowych itp.),
6.
Dopuszcza się niewielkie, przylegające do uszu, wkręcane kolczyki, a w
klasach programowo najwyższych delikatny niewielki pierścionek, paznokcie
malowane bezbarwnym lakierem).
Strój odświętny
1.
Podczas świąt i uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:
a) dziewczęta – biała bluzka, sweter, ciemna (czarna, granatowa,
ciemnoniebieska) spódnica, sukienka lub spodnie
b) chłopcy – biała koszula, garnitur lub ciemne (czarne, granatowe, grafitowe,
ciemnoniebieskie) spodnie
2.
Do stałych uroczystości szkolnych, na których obowiązuje strój galowy, należą:
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
3.
O terminie pozostałych uroczystych akademiach uczniowie są powiadamiani
przez wychowawców.
Strój na wychowanie fizyczne
1.
Na lekcje wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy:
bluzka z krótkim rękawem w jednolitym kolorze do wysokości uda;
spodenki o długości nie krótszej niż do połowy uda, getry , spodnie dresowe,
dresy; obuwie sportowe z miękką podeszwą.
2.
Strój ten nie może być codziennym strojem ucznia.
3.
Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia
biżuterii i ozdób.
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V

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Nagrody
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie,
2) szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych, konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych i
innych na szczeblu miasta, rejonu, województwa i kraju,
3) aktywną działalność w samorządzie uczniowskim oraz w organizacjach
działających na terenie Szkoły,
4) wzorową postawę ucznia,
5) wyróżniającą frekwencję,
6) pomoc koleżeńską I działania wspierające uczniów wymagających pomocy.
2. Formy nagród:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwała Dyrektora wobec całej klasy,
3) pochwała Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
4) list gratulacyjny dla rodziców,
5) dyplom uznania od Dyrektora,
6) nagroda rzeczowa.
7) świadectwo z wyróżnieniem - począwszy od IV klasy szkoły podstawowej–
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN
8) wpis do Złotej Księgi - jeśli począwszy od klasy 4 otrzymywał świadectwo
z wyróżnieniem, a w klasie programowo najwyższej uzyskał średnią 5.0
i wzorowe zachowanie.
KARY
1. Za
nieprzestrzeganie
postanowień
Statutu i naruszanie obowiązujących
w szkole regulaminów uczeń może zostać ukarany w następujących formach:
1) zawieszeniem prawa do reprezentowania Szkoły,
2) zakazem udziału w imprezach rozrywkowych i sportowych organizowanych
przez Szkołę,
3) zakazem pełnienia funkcji publicznych w Szkole,
4) utratą prawa do korzystania ze sprzętu sportowego poza lekcjami,
5) skierowaniem do prac społecznie użytecznych na rzecz Szkoły po uzyskaniu
zgody rodziców (opiekunów prawnych),
6) upomnieniem lub naganą ustną lub pisemną wychowawcy klasy na forum
klasy,
7) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów),
8) upomnieniem lub naganą Dyrektora,
9) obniżeniem oceny zachowania,
10) przeniesieniem do innej klasy,
11) wystąpieniem dyrektora z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie
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2.
3.

ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu do innej szkoły w przypadku,
gdy możliwości kar zostały wyczerpane.
Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
Tryb odwoławczy od danej kary określa Statut Szkoły.

VII

OCENIANIE I SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH

Informacje na temat sposobu i częstotliwości oceniania, sprawdzania osiągnięć
szkolnych, klasyfikacji i promocji zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania.
VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin uczniowski nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.
2. Regulamin uczniowski wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę
Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.
3. Zmian regulaminu dokonuje się w tym samym trybie.
4. W oddziałach przedszkolnych obowiązują kontrakty dostosowane
do potrzeb i mentalności dzieci w danym wieku.
5. Mogą obowiązywać kontrakty wewnątrzklasowe, które nie są sprzeczne
z aktami wyższego rzędu.

Regulamin uczniowski ulega ewaluacji. Zmiany dokonuje komisja ds. wychowania
i opieki na wniosek nauczycieli, rodziców, uczniów po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
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