
1 
 

REGULAMIN UCZNIOWSKI 
 

obowiązujący od 01.09.2020 r. 

 

1. Wstęp 
 
1. Regulamin obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie. 

2. Regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
 
 

2. Tradycje i ceremoniał szkolny 
 
1. Uczniowie klas I w pierwszych tygodniach nauki zapoznają się z tradycją i patronem szkoły oraz 

zostają pasowani na uczniów naszej szkoły.  
2. Wszystkie ważniejsze uroczystości szkolne odbywają się z udziałem sztandaru szkoły. 

3. Absolwenci w dniu ukończenia szkoły składają uroczyste ślubowanie.  
4. Corocznie podczas uroczystości pożegnania absolwentów odbywa się uroczyste przekazywanie 

sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy uczniów kończących szkołę nowo wybranemu 
składowi pocztu z klas młodszych.  

5. Od września każdego roku szkolnego do Święta Szkoły, czyli do dnia 16 marca, trwają 
przygotowania i odbywają się konkursy o patronie szkoły, w których biorą udział uczniowie klas 
IV, V, VI, VII, VIII. W grupach „0” i klasach I-III przeprowadzane są konkursy plastyczne.  

6. Czcią i szacunkiem otoczone są trzy symbole szkoły: hymn, sztandar i godło szkoły. 

 

3. Prawa i obowiązki ucznia 
 

3.1 Uczeń ma prawo do: 
 
1. Właściwie zorganizowanego kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole. 

2. Poszanowania swojej godności i nietykalności fizycznej. 

3. Jawnej, rzetelnej i sprawiedliwej oceny z zachowania i postępów w nauce. 

4. Rozwijania zdolności i zainteresowań w szkole i poza szkołą za zgodą rodziców.  
5. Swobody wyrażania swych myśli i przekonań (w tym także religijnych), o ile nie narusza tym 

dobra innych osób.  
6. Zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych działających w szkole. 

7. Korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.  
8. Korzystania z powszechnego ubezpieczenia w przypadku nieszczęśliwych wypadków  

w szkole i poza szkołą.  
9. Ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. 

10. Kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej. 

11. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

12. Dni wolnych od zadawania prac domowych na okres ferii i przerw świątecznych. 

13. Ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe. 

14. Uwzględniania przez nauczyciela psychicznych i fizycznych możliwości ucznia. 

15. Odpoczynku w czasie przerwy.  
16. Dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, to jest soboty i niedzieli (z wyłączeniem 

sobót, w których są odpracowywane inne dni robocze).  
17. Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów Samorządu Uczniowskiego. 

18. Uchwalania Regulaminu SU.  
19. Pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna SU, szczególnie  

w zakresie przestrzegania reguł demokracji.  
20. Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego zrozumiałego przekazu treści lekcji.  
21. W ciągu tygodnia nie powinno odbyć się więcej niż 3 prace klasowe i nie więcej niż jedna  

w ciągu dnia nauki. 
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22. Podstawową powinnością ucznia jest nauka oraz systematyczność i przykładne uczęszczanie na 

zajęcia szkolne, w tym także na zajęcia pozalekcyjne. 
 

3.2 Uczeń ma obowiązek: 
 

1. Przestrzegania formalnych reguł współżycia w szkole (przepisy szkolne) – punkt 4. 

2. Bezwzględnego stosowania się do wytycznych zachowania bezpieczeństwa wynikających  

z sytuacji szczególnych (np. epidemii i in.). 

3. Przestrzegania norm etycznych: 

 poszanowania godności własnej i innych, 

 tolerancji wobec inności, 

 nietykalności fizycznej w stosunku do innych osób, 

 czystości języka – bez wulgaryzmów, 

 przestrzegania zasad kultury i higieny osobistej, 

 estetyki ubioru.  
4. Chronienia własnego życia i zdrowia.  
5. Bezwzględnego przestrzegania zakazu posiadania i używania środków psychotropowych  

(w tym dopalaczy), nikotyny (papierosów, tabaki) i alkoholu, oraz e-papierosów.  
6. Przestrzegania zakazu posiadania i używania środków pirotechnicznych oraz innych 

przedmiotów niebezpiecznych.  
7. Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia swojego i innych – powiadamiania pracownika 

szkoły o każdym zagrożeniu bezpieczeństwa, szczególnie zagrożeniu pożarowym  

i wypadkowym.  
7. Zawiadamiania nauczyciela dyżurnego podczas przerwy lub nauczyciela przedmiotu o każdym 

wypadku, jaki zdarzył się uczniowi lub pracownikowi szkoły oraz o uszkodzeniu sprzętu lub 
urządzeń zagrażającym zdrowiu lub życiu.  

8. Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd. 

9. Zawiadamiania o każdej zauważonej kradzieży.  
10. Nie powodowania swym postępowaniem zagrożeń wypadkowych wobec siebie i innych osób:  

 przestrzegania ruchu prawostronnego wewnątrz budynku szkoły, 

 przestrzegania zakazu biegania, popychania innych, ślizgania się, 

 wchodzenia i wychodzenia z sal lekcyjnych według porządku ustalonego prze nauczycieli 

(nie wolno wybiegać), 

 przestrzegania zakazu krzyczenia bez uzasadnienia, 

 bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw.  
11. Szanowania sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, rzeczy osobistych i naprawiania 

wyrządzonych szkód.  
 za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice 

ucznia. 

12. Pozostawiania sal lekcyjnych w nienagannym porządku.  
13. Bezwzględnego przestrzegania regulaminów w pracowni przyrodniczej, technicznej, 

informatycznej oraz w salach gimnastycznych, świetlicy i bibliotece szkolnej, placu zabaw.  
14. Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych. 

15. Starannego prowadzenia zeszytów i ćwiczeń, zgodnie z wymaganiami nauczycieli. 

16. Przynoszenia na zajęcia edukacyjne przyborów szkolnych według wymagań nauczycieli. 

17. Wykonywania poleceń wszystkich pracowników szkoły. 

18. Okazywania szacunku rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły. 

19. Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia. 

20. Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania zasad porządkowych. 

21. Uzupełnienia braków wynikających z absencji (nieobecności). 
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22. Zgłaszania nieprzygotowania do zajęć na początku lekcji. 

23. Traktowania wyborów do władz SU z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne 
zaufania i odpowiedzialne. 

24. Respektowania uchwał władz SU lub odwoływania go, jeżeli nie spełnia swoich funkcji. 

25. Uczestnictwa co najmniej jednego przedstawiciela zarządu klasowego w zebraniu ogólnym 
samorządu. 

26. Reprezentowania szkoły i dbania o jej dobre imię (znać patrona, hymn, symbole, tradycje). 

27. Używania telefonów komórkowych na terenie szkoły zgodnie z zasadami określonymi  
w Statucie Szkoły.  

28. Przestrzegania bezwzględnego zakazu rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych 
obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych.  

29. Na wszystkich uroczystościach szkolnych i sprawdzianach zewnętrznych klas VIII uczeń ma 
obowiązek noszenia stroju galowego (biała bluzka lub koszula oraz ciemna spódnica lub 
spodnie). 

 

4. Formalne reguły współżycia w szkole (przepisy szkolne) 
 
1. Od rozpoczęcia do zakończenia zajęć lekcyjnych uczeń przebywa na terenie szkoły. 

2. Kurtki, płaszcze (bez rzeczy wartościowych) pozostawiać należy w szafkach.  
3. Przed wejściem do klasy uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą – wchodzą najpierw 

dziewczęta, później chłopcy.  
4. Na lekcji nie je się i nie żuje się gumy. Nie stawia się butelek na ławkach. 

5. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.  
6. W przypadku nie przyjścia na lekcję nauczyciela, przedstawiciel klasy zobowiązany jest zgłosić 

to do dyrekcji.  
7. Zarząd klasy zobowiązany jest sprawdzać ogłoszenia o zastępstwach za nauczyciela 

nieobecnego na każdy następny dzień i informować o nich klasę (dotyczy to również zmian  

w planie).  
8. Na przerwach uczniowie przebywają na: holach, boisku asfaltowym, placu zabaw, przed 

budynkiem szkoły.  
9. Zakazane jest przebywanie bez potrzeby w toaletach w czasie przerw.  
10. Nie wolno wychodzić po zakupy poza teren szkoły w czasie od przybycia na zajęcia  

do zakończenia zajęć szkolnych.  
11. W czasie przerw zabrania się gry z piłką w miejscach wspólnego spędzania czasu – nie dotyczy 

rzutów osobistych do kosza.  
12. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w ich czasie w świetlicy 

szkolnej.  
13. W szkole nie można nosić nakryć głowy z wyjątkiem szczególnych dni określonych  

w Kalendarzu Imprez Szkolnych (np. mikołajki itp.)  
14. Nie przynosi się do szkoły żadnych niebezpiecznych narzędzi, zabawek i materiałów 

pirotechnicznych.  
15. Starsi uczniowie opiekują się młodszymi i nigdy nie przeszkadzają im w zabawach. 

16. Uczeń nigdy nie bije się z kolegami, nie stosuje żadnych form przemocy. 

17. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły stojąc i nie trzyma rąk w kieszeniach. 

18. Należy przestrzegać następujących zasad związanych z wyglądem i ubiorem: 

 nosić schludny strój, bez obraźliwych i wulgarnych nadruków. W przypadku uczennic nie 

dopuszcza się noszenia zbyt krótkich spódniczek i spodenek, bluzek odkrywających dekolt  

i brzuch. W spornych sytuacjach głos decydujący ma wychowawca i dyrekcja. 

 dbać o czystość, naturalność i higienę osobistą, 

 ubierać się estetycznie bez ozdób zagrażających bezpieczeństwu, 
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 w czasie uroczystości szkolnych występować w stroju galowym, 

 uczniowie reprezentujący szkołę zawsze występują w stroju galowym (nie dotyczy sportu), 

 harcerzy w dniu zbiórki obowiązuje „dzień mundurowy”. 
19. Uczniowie nie wchodzą do pokoju nauczycielskiego. Wszelkie sprawy załatwiają oczekując 

przed pokojem nauczycielskim. 
20. Uczeń, który wylosuje „szczęśliwy numerek” jest zwolniony w tym dniu z odpowiadania 

ustnego i pisania kartkówek (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów). Losowania 

dokonuje codziennie dziennik elektroniczny.  
21. Sprawę ocen cząstkowych i semestralnych oraz sprawdzianów i prac klasowych regulują 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Uczniów.  
22. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych w czasie wolnym od zajęć, o ile 

znajdują się pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły.  
23. Zasady korzystania z świetlicy, biblioteki i czytelni określają odrębne regulaminy.  
24. Uczniowie przychodzi na zajęcia lekcyjne bądź inne zajęcia szkolne, nie wcześniej niż 10 minut 

przed przerwą międzylekcyjną. Natomiast uczniowie, którzy oczekuje na zajęcia pozalekcyjne 
lub w innych celach około jednej godziny lekcyjnej, mają obowiązek przebywać w świetlicy 

bądź w czytelni.  
25. Po zakończonych zajęciach zorganizowanych uczeń nie przebywa i nie organizuje żadnych gier  

i zabaw bez opiekuna.  
26. Gumy do żucia po zużyciu i używane przed wejściem do klasy uczeń wyrzuca do kosza. 

 

4.1 Przestrzeganie praw w stosunku do uczniów w szkole oraz dzieci w domu winno być zgodne  

z Konwencją Praw Dziecka, przyjętą przez zgromadzenie ONZ 20.11.1989 r. (Dz.U.1991), która 

została przyjęta i ratyfikowana w Warszawie 30.04.1991 r. i opatrzona pieczęcią 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na 

zajęciach szkolnych 
 

1. Zwolnień z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń 

zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela, z którego lekcji chce się zwolnić lub który 

prowadził ostatnią lekcje przed wyjściem ucznia. Jeżeli nie jest to możliwe zgodę na opuszczenie 

szkoły powinien uzyskać od dyrekcji Szkoły. Podstawą zwolnienia ucznia jest pisemna prośba 

rodziców (opiekunów prawnych), pielęgniarki szkolnej lub własna decyzja nauczyciela 

poprzedzona poinformowaniem dyrekcji i rodzica.  
2. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie  

na podstawie pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych).  
3. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych 

(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (opiekuna prawnego) pod warunkiem, że uczeń 
zostanie odebrany ze Szkoły przez rodzica lub inną dorosłą osobę przez niego wskazaną.  

4. Nieobecności ucznia na zajęciach obowiązkowych usprawiedliwia wychowawca klasy  
na podstawie pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych) w dzienniczku elektronicznym.  
Usprawiedliwienie należy przynieść w ciągu  2 tygodni po ustaniu  nieobecności. W przeciwnym 

przypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane.  
5. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wnioskować o usprawiedliwienie nieobecności ucznia  

w formie ustnej w czasie rozmowy z wychowawcą. 
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6. Szkolny system nagradzania 
 
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły ucznia można nagrodzić za : 

 wybitne osiągnięcia w nauce oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych  
 wzorowe zachowanie 

 dzielność i odwagę 
2. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie – czyni to wychowawca klasy. 

3. Uczniowie mogą uzyskać nagrody doraźne sponsorowane według opracowanych kryteriów oraz 
nagrody za wysokie wyniki w różnych konkursach, zawodach turniejach, które przyznaje 
organizator i członkowie komisji.  

4. Nagradzani mogą być również uczniowie, którzy udzielali pomocy koleżeńskiej w nauce.  
5. Rodzaje nagród i ich ilość oraz wnioskowanie określa Statut Szkoły w § 104. 

Każdy wniosek o przyznane nagrody opiniowany jest przez wychowawcę. 

 

6.1 Za wybitne wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w klasach 0 – III 
 

1. Klasy „0” – wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy ukończenia grupy przedszkolnej. 

2. Na zakończenie klasy III uczniowie otrzymują nagrodę książkową za osiągnięcia w nauce  

i postępy w zachowaniu. O treści wpisu do książek decyduje wychowawca klasy.  

W szczególnych przypadkach rażącego naruszenia Statutu Szkoły oraz Regulaminu 

Uczniowskiego wychowawca może odstąpić od nagrodzenia ucznia. 
 

6.2 Za wybitne wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w klasach IV – VIII 
 

1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymać mogą uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen  
z zajęć edukacyjnych obowiązkowych minimum 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre 

zachowanie. 
2. Klasy IV – VIII dyplomy (trzy warianty dyplomów) uzyskują uczniowie wg kryteriów zgodnych 

z WZO i wzorcami zachowania obowiązującymi w szkole:  
a) dyplom pierwszego stopnia  – średnia minimum 5,0 oraz wzorowe zachowanie  
b) dyplom drugiego stopnia – średnia minimum 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe 

zachowanie  
c) dyplom trzeciego stopni – średnia minimum 4,60 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie 

6.2.1 Medal ,,Wybitny absolwent ” przyznany przez Radę Pedagogiczną może uzyskać uczeń, jeżeli 

w klasie od czwartej do siódmej uzyskał dyplom pierwszego stopnia (2 dyplomy pierwszego 

stopnia) oraz w klasie ósmej spełnia warunki na uzyskanie dyplomu pierwszego stopnia. 
 

6.2.2* Uczniowie, którzy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uzyskać mogą 
nagrodę książkową od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej, jeżeli  
w klasie VIII spełniają warunki na świadectwo z wyróżnieniem.  
Nagrody książkowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i zachowaniu sponsoruje 
Rada Rodziców. 

 

6.2.3 Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły otrzymuje klasa, która w pierwszym półroczu osiągnie 

najwyższą średnią ocen. Dodatkową nagrodą dla zwycięskiej klasy jest dofinansowanie do 

wycieczki klasowej. Puchar z odpowiednią adnotacją eksponowany będzie w klasie. 

* Do czasu wprowadzenia całkowitej reformy oświaty punkt 6.2.2 stosuje się do uczniów klas VI. 
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6.3 Za wybitne osiągnięcia w zajęciach pozalekcyjnych 
 

Na apelach kończących rok szkolny dyrektor szkoły wręcza: 

1. Listy Gratulacyjne dla rodziców uczniów, którzy reprezentowali szkołę i zdobyli tytuł:  

 Uczestnik etapu ogólnopolskiego – po przejściu wcześniejszych etapów, 

 Laureat etapu ogólnopolskiego, 

 Laureat etapu wojewódzkiego (I - V miejsce) 
indywidualnie – po przejściu wcześniejszych etapów, 
zespołowo – sport, chór, zespoły muzyczne, drużyny harcerskie, 

 Laureat (I – VI) Finałów Wojewódzkich Igrzysk Dzieci. 

2. Podziękowania dla nauczycieli opiekunów laureatów wymienionych w punkcie 6.3 pkt. 1. 

3. Laureaci konkursów artystycznych, w których biorą udział całe klasy (grupy) otrzymują  
Dyplom dla klasy (grupy). 

4. W sytuacjach szczególnych decyzję o przyznaniu uczniowi nagrody decyduje Dyrektor. 
 

6.4 Za dzielność i odwagę oraz inne bardzo pozytywnie wyróżniające cechy 

w zachowaniu lub postawie 
 

1. Pochwałę wychowawcy wobec całej klasy. 

2. Pochwałę dyrektora wobec uczniów . 

3. „List Pochwalny” wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora. 

4. Nagrodę rzeczową od wychowawcy, nauczyciela lub innego organizatora. 

5. Dyplomy uznania od organizatorów lub komisji. 
 
6.4.1 Dopuszcza się przyznawanie innych form nagród dla uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności 
szkolnej z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. Fakt przyznania nagrody jest 

odnotowany w dokumentacji szkoły (protokoły). Szkoła informuje rodziców o przyznanej 
nagrodzie. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

 
6.4.2 Dyplom za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych za cały rok szkolny otrzymuje uczeń, 

który na zakończenie roku szkolnego nie ma ani jednej nieobecności (dopuszcza się 10 

spóźnień w ciągu całego roku szkolnego). 
 

6.5 Dyplomy, Listy Pochwalne, Listy Gratulacyjne, odznaki i medale zawierają godło 

szkoły jako jeden z trzech symboli szkolnych. 

7. Szkolny system karania uczniów 
 

7.1 Uczeń może zostać ukarany za: 
 

1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, a w szczególności uchybienia obowiązkom,  
o których mowa w § 103 Statutu Szkoły:  
 obowiązujących w szkole przepisów, 

 zaleceń dyrektora i innych nauczycieli, 

 systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły, 

 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, 

 odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
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 troski o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i jej otoczeniu, 

 dbałości o swój wygląd zewnętrzny, 

 reprezentowanie szkoły i dbanie o jej dobre imię, 

 udzielanie informacji o przebiegu lekcji i pomocy uczniom nieobecnym w szkole, 

 zakazu picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków odurzających, 

 za umyślne przyklejanie gumy do żucia na odzieży innych lub na sprzęcie. 
2. nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego, szczególnie w zakresie obowiązków ucznia  

i formalnych reguł współżycia w szkole. 
 

7.2   Rodzaje kar oraz tryb odwoławczy określa Statut Szkoły w § 106 o brzmieniu: 
 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,  
o których mowa w § 103 uczeń może zostać ukarany: 

 upomnieniem wychowawcy,  
 pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji, 

 upomnieniem lub naganą dyrektora, 

 pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,  
 zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach,  
 pozalekcyjnych, wycieczkach z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy,  
 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie, 

 przeniesieniem do równoległej klasy.  
2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 
3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt.1 i 2 nakłada Dyrektor. 

4. O nałożonej karze informuje się rodziców na piśmie.  
5. Kara przeniesienia do równoległej klasy może być zawieszona na okres do 3 miesięcy wówczas 

gdy uczeń uzyska poręczenie wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego. Decyzję  
o zawieszeniu kary podejmuje Dyrektor.  

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może 
wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.  

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie 

Dyrektora jest ostateczne.  
8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor 
zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

9. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach, z wyjątkiem upomnienia, informuje się 
pedagoga szkolnego. 

10. Fakt nałożenia kary odnotowuje się w dokumentacji szkolnej. 
 

8. Postanowienia końcowe 
 
1. Aneks do Regulaminu Uczniowskiego został zaopiniowany pozytywnie przez Samorząd 

Uczniowski oraz Radę Rodziców i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 02.09.2013 r.  
2. Zmiany w Regulaminie Uczniowskim mogą być wprowadzone z dniem 01.09. każdego roku 

szkolnego na wniosek Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego po zatwierdzeniu 
przez Radę Szkoły.  

3. Zapis Regulaminu Uczniowskiego w formie znowelizowanej wchodzi w życie od  

01.09.2020  r. 

 


