
 1 

REGULAMIN  

Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie 
 

Regulamin został opracowany na podstawie prawa 

oświatowego i Statutu Szkoły. 

 

I.    Zasady porządkowe 

1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą 

znajdować się wyłącznie uczniowie, pracownicy 

szkoły oraz interesanci, w tym rodzice lub 

opiekunowie prawni załatwiający sprawy uczniów. 

Obecność osób postronnych dopuszczalna jest 

wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły lub osób przez 

nią upoważnionych. 
2. Uczniowie powinni przyjść do szkoły przynajmniej 

10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając 

wierzchnie okrycie w szatni. W razie zagubienia lub 

zniszczenia żetonu, rodzice lub opiekunowie prawni 

zobowiązani są dorobić go na własny koszt. 

3. W przypadku, gdy uczeń przyjdzie do szkoły zbyt 

wcześnie ma obowiązek przebywać w bibliotece, 

świetlicy lub na parterze przy szatni. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne. 

5. W czasie przerw uczniowie winni zachowywać się 

kulturalnie, spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć oraz 

przebywać na korytarzu obok sali, w której mają 

zajęcia. Zabrania się urządzania zabaw zagrażających 

bezpieczeństwu. 

6. W czasie przerw spędzanych na boisku szkolnym 

obowiązuje zakaz gry w piłkę. 

7. W godzinach pracy szkoły uczniowie mogą 

przebywać na placu zabaw i na boisku szkolnym 

wyłącznie pod opieką  nauczycieli, swoich rodziców 
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lub opiekunów prawnych. Szczegółowe zasady 

określa Regulamin placu zabaw. 

8. Uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji 

opuszczać terenu szkoły, a w czasie lekcji – klasy 

bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. 

Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć 

może nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela 

bądź za pisemną zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

9. O wyznaczonej godzinie uczniowie ustawiają się 

przy sali lekcyjnej i spokojnie czekają na 

nauczyciela. 

10. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji 

przestrzegając zasad kulturalnego zachowania oraz: 

- przynosić przybory szkolne, 

- odrabiać zadania domowe, 

- uzupełniać braki wynikające z nieobecności. 

11. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę 

w ładzie i czystości. 

12. Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub 

poza nią w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

(wycieczki, zawody itp.) winien ten fakt zgłosić 

niezwłocznie nauczycielowi przedmiotu lub 

wychowawcy. 

13. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły 

przedmiotów wartościowych ze względu na 

możliwość ich zgubienia lub uszkodzenia. 

14. Uczniowie, którzy przynoszą do szkoły telefony 

komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny, 

robią to na własną odpowiedzialność, za zgodą 

rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

zgubienie, zniszczenie czy kradzież sprzętu 

przyniesionego przez uczniów. 

15. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz wyłączania 

w czasie lekcji telefonów komórkowych i innych 
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urządzeń elektronicznych (sprzęt powinien być 

schowany w plecaku). Obowiązuje również 

bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania za 

pomocą telefonu, aparatu lub innego urządzenia 

elektronicznego (bez zgody nauczyciela).  

16. Telefon komórkowy może być używany jedynie 

podczas lekcji za zgodą nauczyciela (jako źródło 

informacji, narzędzie pracy) lub w wyjątkowych 

sytuacjach, w tym do kontaktu z rodzicami, 

w miejscu wskazanym przez nauczyciela i za jego 

zgodą (miejsce przy sekretariacie Szkoły). 

17. W przypadku nieprzestrzegania zasad, o których 

mowa w pkt. 14-16, nauczyciel ma prawo je odebrać 

i powiadomić o tym fakcie rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowanie. 

18. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych 

zabawek, petard lub innych przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia. 

19. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek 

usprawiedliwić w formie pisemnej nieobecność 

ucznia w szkole nie później niż w ciągu 2 tygodni. 

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca nieusprawiedliwione 

nieobecności przekroczą 50%, szkoła ma obowiązek 

podjąć kroki prawne.  

20. Rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci 

z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole, 

zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia. 

21. Pracownie specjalistyczne posiadają własne 

regulaminy porządkowe, których uczniowie 

zobowiązani są przestrzegać. 

 

II. Ubiór ucznia 
1. Na co dzień ubiór ucznia powinien być czysty 

i stosowny do okoliczności - lekcja, uroczystość 

szkolna, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.  
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2. Noszony ubiór oraz elementy dekoracyjne nie mogą 

zawierać elementów prowokacyjnych i obraźliwych, 

wulgarnych, wywołujących agresję, popierających 

zbrodnicze ideologie. Ozdoby ubioru nie mogą mieć 

agresywnych akcentów: ćwieków, łańcuchów, 

żyletek, agrafek itp. Podczas lekcji wychowania 

fizycznego wszystkie ozdoby muszą być 

zdejmowane. 

3. Ubrania powinny być z krótkim lub długim rękawem 

(niewskazane jest noszenie ubrań na ramiączkach lub 

bez, z odkrytymi plecami, z dużymi dekoltami, 

przezroczystych, odsłaniających brzuch, 

uwidaczniających bieliznę osobistą).  

4. Spodnie, spódnice, sukienki powinny być długości 

nie krótszej niż do kolan.  

5. Zabrania się noszenia odzieży wierzchniej i nakryć 

głowy w budynku szkoły (kurtki, płaszcze, 

kapelusze, czapki, kaptury). 

6. Zabrania się eksponowania tatuaży oraz noszenia 

kolczyków w innych miejscach niż uszy, stosowania 

makijażu, tipsów i malowania paznokci.  

7. Włosy uczniów powinny być czyste, zadbane, 

w naturalnych kolorach, a włosy długie powinny być 

związane.  

8. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń 

zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju 

zgodnie z wymogami nauczyciela. Zabrania się 

noszenia stroju gimnastycznego przed i po lekcji 

wychowania fizycznego jako stroju szkolnego  

9. Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą 

w strojach odświętnych – biało-granatowych lub 

biało-czarnych. 

III. Organizacja imprez szkolnych 
1. Imprezy powinny odbywać się w sposób 

zorganizowany: 
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- należy ustalić przydział czynności i zakres 

odpowiedzialności za poszczególne działania, 

- uczniowie w czasie imprez przebywają tylko 

w wyznaczonych salach i korytarzach, 

- po zakończonej imprezie uczestnicy winni 

zostawić pomieszczenie w porządku. 

2. Imprezy mogą trwać najdłużej do godz. 1930. 

3. Uczestnicy imprezy odbywającej się poza lekcjami 

zobowiązani są do przedstawienia opiekunowi 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych 

na udział w imprezie oraz na samodzielny powrót do 

domu. 

 

IV. Samorząd uczniowski 
1. Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność 

uczniowska. 

2. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego oraz 

uprawnienia członków prezydium Rady Samorządu 

Uczniowskiego określa regulamin. 

 

V. Nagrody 
1. Wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać 

następujące nagrody: 

a. pochwała wobec klasy 

b. pochwała wpisana do dziennika elektronicznego lub 

do „Zeszytu do korespondencji”, 

c. pochwała wobec całej społeczności szkolnej, 

d. pochwała ucznia wobec rodziców na wywiadówce, 

e. dyplom wzorowego ucznia, zatytułowany „Dyplom 

Prymusa SP1” otrzymują uczniowie, którzy osiągają 

wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo 

dobre zachowanie. Do rodziców tych uczniów 

kierowany jest „List gratulacyjny”, 
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f. umieszczenie na tablicy informacyjnej i szkolnej 

stronie internetowej notatki o osiągnięciach ucznia, 

g. nagrody rzeczowe, 

h. list polecający do szkoły programowo wyższej 

i. wpis do „Złotej Księgi” za szczególne osiągnięcia, 

j. Stypendium Dyrektora Szkoły zgodnie z regula-

minem. 

2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują 

nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze 

oświatowe oraz pozaszkolne instytucje i organizacje 

według odrębnych zasad. 

 

VI. Kary 
1. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie 

obowiązujących w szkole przepisów. 

2. Przewidziane kary: 
a. ustna uwaga nauczyciela skierowana indywidualnie 

do ucznia, 

b. wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego lub do 

„Zeszytu do korespondencji”, 

c. upomnienie przez wychowawcę wobec klasy, 

d. czasowy zakaz udziału w imprezach rekreacyjno-

kulturalnych organizowanych w szkole, np.: 

dyskoteki, wyjścia zorganizowane, itp.,  

e. nagana wychowawcy klasy z wpisaniem do 

dziennika elektronicznego lub uczniowskiego 

„Zeszytu do korespondencji”, 
f. upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności 

rodziców lub opiekunów prawnych ukaranego 

dziecka, 

g. przywrócenie stanu poprzedniego (naprawienie 

szkody), 
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h. nagana Dyrektora Szkoły wobec klasy, 

i. wykonanie określonych prac porządkowych na 

rzecz szkoły, 

j. przeniesienie do równoległej klasy w szkole na 

podstawie pisemnej decyzji Dyrektora Szkoły, 

k. przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora 

Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły,  

l. skreślenie z listy uczniów, jeżeli uczeń nie podlega 

obowiązkowi szkolnemu.  

3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas nie 

dłuższy niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie 

Samorządu Szkolnego, rodziców, opiekunów prawnych 

lub nauczycieli.  

4. Wychowawca ma obowiązek poinformowania 

rodziców lub opiekunów ucznia o udzielonej naganie 

lub zastosowaniu kary.  

5. Uczeń ma prawo odwołania się od kary do Dyrektora 

Szkoły.  

 

VII. Tryb rozstrzygania sporów 
1. Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane 

w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszano-

wania. 

2. Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz 

z wychowawcą. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczniowie 

mogą odwoływać się kolejno do wychowawcy, 

Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły, natomiast 

Samorząd Uczniowski może stanąć w obronie 

ucznia. 

4. Uczniowie lub ich rodzice/opiekunowie prawni mają 

prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowne 
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rozpatrzenie oceny z zachowania. Wniosek powinien 

być złożony zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

 

VIII. Przekazywanie informacji rodzicom lub 

opiekunom prawnym 
1. Podstawową forma przekazywania informacji 

rodzicom lub opiekunom prawnym jest dziennik 

elektroniczny. 

3. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się 

przekazywanie informacji przez „Zeszyt do 

korespondencji” (dzienniczek ucznia). 

 

 

 

1.09.2022r. 


