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REGULAMIN UCZNIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 

IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 

W POZNANIU 
 

PRAWA UCZNIA 

 

Uczeń ma prawo: 

 

• Rozwijać się harmonijnie. 

• Uzyskiwać informacje dotyczące bieżącego materiału nauczania. 

• Poznać z tygodniowym wyprzedzeniem termin godzinnego sprawdzianu 

pisemnego (jeden taki sprawdzian w ciągu dnia, trzy – w tygodniu). 

• Zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych nie ponosząc żadnych 

konsekwencji: 

o trzy razy w półroczu, jeśli lekcja odbywa się dwa lub więcej razy  

w tygodniu, 

o dwa razy, jeśli jest jedna lekcja w tygodniu.  

• Prosić nauczyciela o wyjaśnienie trudnych tematów i zadań z zakresu 

materiału przerabianego podczas nieobecności ucznia. 

• Nie pisać sprawdzianu i nie odpowiadać przez tydzień z zakresu materiału 

przerabianego w czasie tygodniowej nieobecności ucznia, w wypadku 

dłuższej nieobecności są to dwa tygodnie wolne od sprawdzianów  

i ustnych odpowiedzi. 

• Dowiadywać się na bieżąco, jakie otrzymuje oceny. 

• Wypoczywać bez zadań domowych podczas ferii i przerw świątecznych. 

• Korzystać z organizowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć 

wyrównawczych. 

• Znać kryteria oceniania zachowania i wystawiania ocen z poszczególnych 

przedmiotów. 

• Korzystać z dostępnych w szkole form pomocy materialnej i świadczeń  

socjalnych. 

• Kandydować do samorządu szkolnego i klasowego i wybierać jego 

członków. 

• Zgłaszać władzom szkolnym postulaty dotyczące spraw uczniów  

i otrzymywać informacje, jak zostały one załatwione. 

• Reprezentować szkołę. 
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OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

Uczeń ma obowiązek: 

 

• Systematycznie uczęszczać do szkoły, nie spóźniać się i aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach. 

• Dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w ciągu dwóch 

tygodni po powrocie do szkoły. 

• Dbać o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać zakazu 

przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi, zabawek militarnych, zapałek, 

zapalniczek, petard i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

• Pozostawać na terenie szkoły podczas przerwy śniadaniowej i obiadowej, 

spędzać te przerwy na boisku szkolnym (o czym informuje jeden 

dzwonek na przerwę) lub w budynku (dwa dzwonki). 

• Poruszać się bezpiecznie na terenie szkoły. 

• Dbać o higienę i schludny wygląd przestrzegając następujących wskazań: 

o ubierać się stosownie i niewyzywająco (zakryte ramiona, brzuch  

i uda) 

o w dniu uroczystości szkolnych przychodzić w stroju galowym, 

o zakaz farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci, tipsów, 

tuneli w uszach. 

•  Wytrwale wzbogacać wiedzę i nabywać umiejętności. 

• Uzupełnić materiał przerobiony podczas nieobecności w szkole zgodnie 

ze wskazaniami w odnośnych punktach praw ucznia. 

• Przekazywać rodzicom informacje od nauczyciela i nauczycielowi  

od rodziców. 

• Szanować uczucia, przekonania i poglądy innych nie wyśmiewając się  

z nich, nie szydząc ani nie dokuczając w inny sposób. 

• Dbać o estetyczny wygląd klasy i otoczenia. 

• Dbać o mienie własne, innych osób i szkoły, naprawiać wyrządzone 

szkody, a kiedy to jest niemożliwe – ponieść koszty strat. 

• Okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły, znać i stosować 

formy grzecznościowe. 

• Godnie reprezentować szkołę. 

• Przestrzegać regulaminu ucznia. 
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NAGRODY 

 

• Pochwała udzielona przez nauczyciela. 

• Pochwała z adnotacją w dzienniczku ucznia. 

• Pochwała udzielona przez nauczyciela wychowawcę w obecności 

rodziców. 

• Wyróżnienie przez dyrektora szkoły w obecności rodziców. 

• List gratulacyjny do rodziców. 

• Dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa za osiągnięcia w konkursach 

międzyszkolnych, turniejach i rozgrywkach sportowych (przyznawana w 

trakcie roku szkolnego lub na koniec) wręczana podczas uroczystości 

szkolnej. 

• Odznaka Srebrna Tarcza dla uczniów klas VIII i Wzorowy Uczeń dla 

uczniów klas III przyznawana na końcu roku szkolnego. 

• Inne nagrody ustalane w miarę zapotrzebowania przez Radę 

Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców. 

 

 

W klasach V – VIII funkcjonuje Punktowy System Oceniania Zachowania. 

Niezależnie od wyżej wymienionych nagród konsekwencją pozytywnych 

postaw i zachowań jest adnotacja w dzienniku elektronicznym wraz  

z przyznanymi punktami dodatnimi. 
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KARY 

 

• Ustne lub pisemne upomnienie przez nauczyciela, innego pracownika 

szkoły. 

• Upomnienie ucznia z adnotacją w dzienniczku ucznia/dzienniku 

elektronicznym. 

• Rozmowa wychowawcza w obecności wezwanych do szkoły rodziców. 

• Rozmowa z uczniem w obecności dyrektora i rodziców. 

• Odsunięcie od udziału w klasowej/szkolnej imprezie, wycieczce, 

zawodach sportowych (z wyłączeniem zajęć dydaktycznych 

realizowanych poza szkołą). 

• Pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły. 

• Przeniesienie do równoległej klasy. 

• W wypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa lub znacznej szkody 

powiadomienie odpowiednich instytucji (Straż Miejska, Policja, Sąd 

Rodzinny lub Kurator). 

 

W klasach V – VIII funkcjonuje Punktowy System Oceniania Zachowania. 

Niezależnie od wyżej wymienionych kar konsekwencją niedozwolonych postaw 

i zachowań jest adnotacja w dzienniku elektronicznym wraz z przyznanymi 

punktami ujemnymi. 

 

 

 

 

 

       
 


