REGULAMIN UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
W TORUNIU
WSTĘP
Uczniem Szkoły Podstawowej nr 24 jest osoba, która w ramach obowiązku
szkolnego uczęszcza do niego i w nim pobiera naukę.
Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z „Regulaminem Ucznia”,
aby mieć świadomość swych praw i obowiązków.

Z Regulaminem zapoznają uczniów wychowawcy, jest on również dostępny na stronie
internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej.
Wszelkie ewentualne wątpliwości pojawiające się podczas lektury: „Praw i obowiązków
ucznia” powinny być zgłaszane natychmiast i na bieżąco wyjaśniane przez wychowawcę bądź
opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Od momentu zapoznania się z „Regulaminem Ucznia” każdy uczeń zobowiązany jest do
rzetelnego przestrzegania zawartych w nim obowiązków oraz właściwego i umotywowanego
egzekwowania swych praw.
Regulamin utworzono w oparciu o:
 Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów
Września 1939,
 Konwencję Praw Dziecka,
 Statut Szkoły,
 Ustalenia Samorządu Uczniowskiego.

PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do zdobywania i pogłębiania wiedzy, wszechstronnego rozwijania swych
zdolności i zainteresowań, swobody wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem zasad
tolerancji i godności ludzkiej.

2. W szczególności uczeń ma prawo do:

 znajomości i dochodzenia swoich praw,
 równego traktowania wobec prawa,

 odpoczynku w czasie przerw lekcyjnych, przerw świątecznych i ferii,

 ochrony godności osobistej przed poniżającym traktowaniem oraz wszelkimi formami

przemocy fizycznej i psychicznej,
 ochrony przed bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję,
 swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach go dotyczących
 swobodnej wypowiedzi i dostępu do informacji,

 swobody myśli, sumienia i wyznania,

 wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie

wyjaśnień i odpowiedzi,
 zapoznania się z programami nauczania ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu na zasadach określonych
przez Statut Szkoły i Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
 inicjatyw społecznych; może należeć do wybranej przez siebie organizacji działającej na
terenie szkoły, brać udział w wolontariacie,
 zgłaszania wychowawcy, innym nauczycielom, Dyrektorowi Szkoły, Samorządowi
Uczniowskiemu swoich problemów i oczekiwania pomocy w ich rozwiązaniu,
 kandydowania do organizacji samorządowej działającej na terenie szkoły, w ramach tej
organizacji do współorganizowania życia w szkole,
 uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
 reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie
ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami,
 opieki socjalnej na zasadach określonych przez przepisy wynikające ze Statutu Szkoły,
 powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
wiadomości w myśl szczegółowych przepisów zawartych w Statucie Szkoły,
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania,
 bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 współorganizowania przez swych reprezentantów w Samorządzie Uczniowskim życia
kulturalnego szkoły, do inicjatyw w tym kierunku.

OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach
lekcyjnych oraz godne reprezentowanie klasy i szkoły.

2. W szczególności do obowiązków ucznia należy:
 podporządkowanie

się

zarządzeniom

Dyrekcji,

Rady

Pedagogicznej,

Samorządu

Uczniowskiego,
 zapoznanie się z obowiązkami ucznia wynikającymi ze Statutu Szkoły oraz
przestrzegania ich,
 rzetelne przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
 nadrabiana zaległości spowodowanych nieobecnością,
 dbanie o tradycje i honor szkoły,
 godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią,
 traktowanie z szacunkiem nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek
i kolegów,
 rozwiązywania konfliktów bez użycia siły, zgłaszania problemów wychowawcy,
Dyrektorowi Szkoły,
 przeciwstawianie się przejawom brutalności, wulgarności, dbanie o bezpieczeństwo
własne oraz swoich kolegów,
 troszczenie się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd,
 postępowanie zgodne z zasadami tolerancji, poszanowanie godności i wolności drugiego
człowieka,
 naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody,

 dbanie o higienę osobistą i rozwój fizyczny, uczeń szkoły nie pali tytoniu, nie pije

alkoholu, nie używa środków odurzających,

3. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 24 dba o schludny i czysty wygląd.

 ubiera się skromnie, dostosowując strój i makijaż do wieku i warunków szkolnych,
 nie manifestuje fryzurą przynależności do subkultur młodzieżowych,
 niedopuszczalny tatuaż,

 bluzki, bluzy, koszulki nie mogą zawierać nieodpowiednich, zwłaszcza wulgarnych

napisów.
Ponadto:
a. Ubiór codzienny

DZIEWCZĘTA:
 spodnie, spódnice, sukienki, spodenki nie krótsze niż do połowy uda,
 obuwie na niewysokim obcasie,
 bluzki zakrywające brzuch, plecy i dekolt oraz nieprześwitujące,
 bielizna zakryta, nie wystaje spod okrycia wierzchniego,
 niedopuszczalny ostry, kolorowy makijaż, kolor paznokci,
 włosy bez rażących odrostów, brak radykalnej zmiany koloru,
 delikatna biżuteria, zakaz noszenia kolczyków deformujących ciało.
CHŁOPCY:
 spodnie lub spodenki nie krótsze niż do kolan.
b.

Ubiór odświętny w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów, reprezentowania szkoły
na zewnątrz (z wyjątkiem zawodów sportowych)
DZIEWCZĘTA:
 granatowa lub czarna spódniczka, sukienka; nie krótsze niż do połowy uda,
 ciemne spodnie,
 biała koszula, jasna bluzka zakrywająca ramiona, biust, brzuch i plecy.
CHŁOPCY:
 spodnie długie, ciemne (nie mogą mieć charakteru spodni sportowych),
 koszula, koszulka, w stosownym do sytuacji kolorze.

4. Na lekcjach mobilne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone (wyciszone) i schowane;
nie wolno się nimi bawić, grać, wysyłać wiadomości, fotografować, nagrywać. Nie wolno bez
zgody nauczyciela stosować innego sprzętu utrwalającego obraz i dźwięk.

5. Ponadto ustala się następujące zasady postępowania na terenie szkoły (za teren szkoły

uznaje się gmach szkoły oraz boiska i tereny bezpośrednio przylegające do gmachu):
 uczniowie przychodzą na zajęcia 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, a wychodzą z niej
bezpośrednio po zakończeniu zajęć,
 w czasie pobytu w szkole nie opuszczają jej terenu,
 okrycia wierzchnie (płaszcze, kurtki) pozostawiają w szatni szkolnej,
 za dokumenty, pieniądze oraz cenne przedmioty pozostawione w kurtkach ponosi
odpowiedzialność ich właściciel,
 w czasie przerw uczniowie nie biegają po korytarzach szkolnych, dbając
o bezpieczeństwo swoje, koleżanek i kolegów,

 za plecaki uczniowskie pozostawione przed salami lekcyjnymi odpowiadają ich właściciele.

6. Usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji – uczeń ma prawo być zwolnionym przez rodzica
z ważnych przyczyn w trakcie lekcji. Pisemną zgodę rodzica (na kartce lub w e-dzienniku)
uczeń dostarcza do wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego lekcję przed opuszczeniem
szkoły; zwolnienie w formie papierowej zostaje umieszczone przez nauczyciela, który je
otrzymał, w klasowej teczce w Pokoju Nauczycielskim.

7. Nieprzestrzeganie

regulaminu powoduje, oprócz naliczania punktów ujemnych
przewidzianych w WZO, cofnięcie przywilejów takich jak: udział w wycieczkach, szkolnych
dyskotekach itp.. Szczegółowe informacje znajdują się w Statucie Szkoły w dziale
„Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”.

8. Zasady korzystania z darmowych podręczników:

 podręczniki są własnością szkoły, uczeń wypożycza je na cały rok,

 po zakończeniu nauki w danym roku lub w wypadku ewentualnej śródrocznej zmiany






szkoły uczeń jest zobowiązany zwrócić podręczniki do biblioteki i uzyskać podpis pod
kartą obiegową,
podręczniki uczeń otrzymuje we wrześniu za pośrednictwem wychowawcy,
uczeń chroni podręczniki przed zniszczeniem i zgubieniem,
w przypadku uszkodzenia lub zgubienia podręcznika szkoła może żądać od rodziców
ucznia zakupu nowego egzemplarza,
uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem wypożyczenia i udostępnienia
podręczników i materiałów edukacyjnych, który znajduje się w bibliotece szkolnej
i u wychowawcy.

9. Udział w zawodach sportowych:

 uczeń ma prawo reprezentować szkołę w zawodach sportowych za zgodą wychowawcy

klasy,
 wychowawca wyraża zgodę na udział ucznia w zawodach sportowych, jeżeli zachowanie
ucznia nie budzi zastrzeżeń, osiąga on pozytywne wyniki w nauce oraz każdorazowo
uzupełnia braki w wiadomościach, umiejętnościach i notatkach, spowodowane
nieobecnością na lekcjach,
 wychowawcy sporządzają listę uczniów, którzy z uwagi na problemy z nauką, zachowaniem
lub z innego powodu są zawieszeni czasowo w udziale w zawodach sportowych; lista
powinna być na bieżąco aktualizowana przez wychowawców i umieszczona na stałe w
widocznym miejscu w pokoju nauczycielskim nauczycieli wychowania fizycznego,
 obowiązki ucznia, który bierze udział w zawodach sportowych i w związku z tym nie
uczestniczy w lekcjach szkolnych:
 w przypadku nieobecności na jednej lub kilku lekcjach, gdy czas trwania zawodów
sportowych nie przekracza czasu nauki wynikającego z planu lekcji ucznia w danym
dniu, uczeń uzupełnia braki tego samego dnia i w dniu następnym powinien przyjść do
szkoły przygotowany do lekcji, zgodnie z wymaganiami dla całej klasy,
 w przypadku nieobecności całodniowej lub kilkudniowej – uczeń na początku lekcji, w
pierwszym dniu nauki po powrocie z zawodów sportowych, zgłasza fakt
nieprzygotowania do lekcji nauczycielowi przedmiotu i po lekcji wspólnie z
nauczycielem ustala formę i termin zaliczenia zaległości.

ZADANIA SAMORZĄDU KLASOWEGO
1. Samorząd klasowy składa się z:
a. przewodniczącego,
b. zastępcy przewodniczącego,
c. przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego
(może nim być przewodniczący klasy lub jego zastępca),
d. skarbnika.

2. Opiekunem samorządu jest wychowawca klasy.
3. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie wraz z wychowawcą klasy.
4. Do zadań przewodniczącego samorządu klasowego należy:
a. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych we wszystkich sprawach
dotyczących uczniów danej klasy,
b. czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły
i Regulaminie Ucznia,
c. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,
d. występowanie w imieniu klasy z inicjatywą współorganizowania różnych imprez
klasowych i szkolnych,
e. rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami swojej klasy.
f. godne reprezentowanie klasy w pracach Samorządu Uczniowskiego,
g. aktywny udział w pracach organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
h. informowanie klasy o postanowieniach Samorządu Uczniowskiego.

5. Do zadań zastępcy przewodniczącego należy:
a. przejęcie obowiązków przewodniczącego klasy w przypadku jego nieobecności,
b. przejęcie części obowiązków przewodniczącego w przypadku ich nadmiaru.

6. Do zadań skarbnika należy:
a. dysponowanie funduszami klasowymi,
b. zapisywanie w specjalnym zeszycie skarbnika wszystkich wpłat i wydatków klasowych
oraz w miarę możliwości potwierdzanie ich odpowiednimi dokumentami np. paragony itp..
c. współpraca z wychowawcą klasy.

