
REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Westerplatte 

w Bielsku-Białej 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej jest dokumentem nadrzędnym wobec 

Regulaminu Wewnętrznego. 

2. Regulamin określa szczegółowo prawa i obowiązki uczniów, stosowane formy nagród  

i kar, organizację codziennego działania Szkoły. 

3. W szkole działa system monitoringu wizyjnego, który ma służyć pomocą przy 

podejmowaniu działań interwencyjnych oraz prezentowaniu dobrych praktyk zachowań 

uczniów.  

4. Postanowienia Regulaminu Wewnętrznego Szkoły obowiązują wszystkich uczniów. 

 

§ 2 

 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej, znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, sposobów 

sprawdzania osiągnięć, systemu oceniania na dany rok, 

b) uzyskiwania dodatkowej pomocy w opanowaniu materiału po uzgodnieniu  

z nauczycielem, udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i innych 

organizowanych przez szkołę,  

c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, 

d) ochrony swojego zdrowia, uzyskania pierwszej pomocy w razie  wypadku lub 

nagłego zachorowania, rozpoznania problemów zdrowotnych i wynikających  z nich 

potrzeb zdrowotnych, w tym w zakresie higieny osobistej, 

e) korzystania z różnych form pomocy materialnej, 

f) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

g) swobody wyrażania myśli i przekonań a w szczególności dotyczących życia Szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób 

oraz zasad kultury osobistej,  

h) zgłaszania dyrekcji, nauczycielom, radzie uczniowskiej uwag, wniosków, propozycji 

dotyczących spraw uczniowskich oraz być poinformowanym  

o sposobach ich załatwiania, 

i) rozwijania zainteresowań, zdolności i swoich predyspozycji, 

j) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,  

k) wpływu na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacje działające w szkole. O przynależności do organizacji szkolnych i kół 

zainteresowań uczeń decyduje samodzielnie, 

l) do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego, 

m) egzaminu sprawdzającego, poprawkowego i klasyfikacyjnego. Warunki i tryb 

przystąpienia do w/w egzaminów określa Statut Szkoły. 

n) korzystania z biblioteki, świetlicy i jadalni szkolnej na zasadach określonych            

w regulaminach ich działania,  

o) dobrowolności w udziale w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę,  

p) tygodniowego okresu przygotowania się do sprawdzianu pisemnego obejmującego 

treści szersze niż trzy ostatnie przed sprawdzianem tematy. Sprawdzianów takich nie 

może być więcej niż 2 w tygodniu w klasach IV-VI i 3 w tygodniu w klasach VII-
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VIII. W jednym dniu może być tylko jeden taki sprawdzian. Przepis ten nie dotyczy 

kartkówek z materiału bieżącego.  

q) przywilejów związanych z akcją Samorządu Uczniowskiego „SZCZĘŚLIWY 

NUMEREK” 

 

§ 3 

Obowiązki ucznia, ubiór, telefon. 

1. Uczeń ma obowiązek:  

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,  

b) przygotowywać się do lekcji, dopuszczalne jest zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć 

edukacyjnych na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli                    

i zapisanych w PZO, 

c) przynosić do Szkoły podręczniki, własne przybory wskazane przez nauczyciela, 

d) w czasie lekcji nie prowadzić rozmów z innymi uczniami, zachowywać należytą 

uwagę i skupienie, zabierać głos na zasadach określonych przez nauczyciela na 

poszczególnych zajęciach, 

e) przychodzić na zajęcia punktualnie i regularnie. Uczeń przychodzi do Szkoły na 10 

minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli musi przyjść wcześniej, czas do rozpoczęcia 

lekcji spędza na świetlicy lub w czytelni,  

f) usprawiedliwiać spóźnienia na lekcje. Usprawiedliwienia nieobecności i dłuższych 

spóźnień na lekcje winni dokonywać rodzice pisemnie lub ustnie do dwóch tygodni 

od powrotu do Szkoły po czasie nieobecności, 

g) po dzwonku na lekcję ustawić się przed drzwiami sali lekcyjnej i oczekiwać na 

przyjście nauczyciela. Ewentualną nieobecność nauczyciela przewodniczący klasy 

lub jego zastępca niezwłocznie zgłasza Dyrekcji Szkoły, 

h) zejść do szatni po zakończonych zajęciach w towarzystwie nauczyciela, 

i) przebywać na terenie Szkoły od pierwszej lekcji aż do zakończenia zajęć w danym 

dniu. Poza budynkiem uczeń może przebywać tylko w czasie przerw rekreacyjnych,  

tj. 10.45-11-00,11.45-12.00, 12.45-13.00. O możliwości wyjścia uczniów na przerwę 

rekreacyjną decyduje dyrekcja, 

j) przestrzegać zasad współżycia społecznego w stosunku do rówieśników, nauczycieli   

i innych pracowników Szkoły, na terenie Szkoły oraz w miejscach publicznych, 

k) dbać o wspólne dobro, sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,  

l) dbać o własne zdrowie, higienę oraz prawidłowy rozwój. Nie palić papierosów,  

e-papierosów, nie używać substancji odurzających i innych uznawanych za szkodliwe 

lub niebezpieczne, 

2. Uczeń zobowiązany jest do przychodzenia do Szkoły w stroju czystym i schludnym, 

przez co należy rozumieć: 

a) ubiór nieodsłaniający bielizny; 

b) ubiór składający się m.in. z: koszuli, bluzy, swetra, koszulki lub bluzki 

zakrywających ramiona, brzuch, plecy, z płytkim dekoltem oraz spodni, spódnicy lub 

sukienki odsłaniających co najwyżej połowę uda. Cały strój musi być czysty; 

c) dbanie o higienę ciała – niefarbowane i czyste włosy, obcięte paznokcie 

w naturalnym kolorze, twarz bez makijażu; 

d) zakaz noszenia ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz biżuterii 

niebezpiecznej (np. duże kolczyki, bransoletki z ćwiekami); 

e) przyzwolenie na delikatne ozdoby, np. małe kolczyki. 

f) brak widocznych tatuaży, piercingu oraz ozdób kojarzących się z subkulturami. 

3. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy, 

przez który należy rozumieć: 

a) białą koszulę lub bluzkę zakrywającą ramiona, brzuch, plecy, z płytkim dekoltem; 

b) spodnie w kolorze czarnym, szarym lub granatowym; 

c) spódnicę w kolorze czarnym, szarym lub granatowym. 
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4. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

5. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zamienne o podeszwach 

niepozostawiających śladów, na płaskim obcasie. 

6. Strój ucznia musi być pozbawiony wulgarnych napisów i oznaczeń mogących obrazić 

uczucia innych ludzi, bądź prowokować do określonych zachowań, a w szczególności nie 

może posiadać symboli: faszystowskich, rasistowskich, bądź satanistycznych, 

promujących swobodę seksualną i kojarzących się ze środkami psychoaktywnymi. 

7. Zasady korzystanie z telefonów komórkowych: 

a) przed rozpoczęciem zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć telefon 

komórkowy,  

b) używanie telefonu na lekcji jest możliwe tylko na polecenie lub za każdorazową 

zgodą nauczyciela, 

c) poza zajęciami uczeń może używać telefonu wyłącznie w trybie wyciszonym i tylko 

na jednej przerwie o godzinie 11.45-12.00 

d) zasady używania telefonu w świetlicy są ustalane przez nauczycieli w Regulaminie 

Świetlicy, 

e) na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania dźwięku, obrazu, 

fotografowania,  

f) rażące naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu powoduje zabranie telefonu 

do depozytu znajdującego się w sekretariacie Szkoły i oddanie go bezpośrednio 

rodzicowi lub opiekunowi prawnemu ucznia, 

g) uczeń przynosi telefon lub inne urządzenie elektroniczne do Szkoły na własną 

odpowiedzialność. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy zgłosić wychowawcy lub 

Dyrektorowi Szkoły. 

8. Zabrania się: 

a) noszenia w szkole długich kolczyków lub kolczyków w kształcie dużego koła. 

b) noszenia ozdób (kolczyków) w innych niż uszy częściach ciała  (np.  nos, brwi), 

c) noszenia w szkole nakrycia głowy (czapka, kaptur),  

d) przebywania w szatni w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych oraz  

na korytarzach w czasie lekcji, 

e) przynoszenia do Szkoły przedmiotów wartościowych; Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie tych przedmiotów. 

 

                                                                                § 4 

 

 

Wyróżnienia i nagrody. 

1. Wnioski do wyróżnień i nagród mogą składać wychowawcy, opiekunowie kół 

zainteresowań, organizacji uczniowskich, Samorząd Szkolny. 

2. Uczniowie, którzy wyróżniają się dobrymi postępami w nauce, wzorowym zachowaniem, 

osiągają wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych mają prawo do uzyskania 

następujących form nagród i wyróżnień: 

a) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

b) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców; 

c)  pochwałę ustną Dyrektora Szkoły; 

d) dyplom uznania, list pochwalny do rodziców; 

e) stypendium; 

f) nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców. 
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                                                                        §5 

Kary. 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu wewnętrznego Szkoły, za lekceważenie obowiązków 

szkolnych uczeń może być ukarany: 

a) zawieszeniem prawa do przywilejów uczniowskich (udziału w zabawach, 

dyskotekach, szczęśliwy numerek, brak zadań na weekend); 

b) zawieszeniem prawa do reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 

c) zawieszeniem prawa do pełnienia jakichkolwiek funkcji w Samorządzie 

Uczniowskim 

d) upomnieniem wychowawcy klasy, 

e) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły, 

f) ustnym lub pisemnym poinformowaniem rodziców, 

g) wezwaniem na zespół wychowawczy, 

h) przeniesieniem do równoległej klasy lub Szkoły  

i) pokryciem kosztów napraw za sprzęt zniszczony przez ucznia, pracą na rzecz szkoły, 

j) dokonaniem wpisu informującego o niewłaściwym zachowaniu ucznia do 

mobidziennika, 

k) obniżeniem przewidywanej śródrocznej lub rocznej oceny zachowania; 

2. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą 

uczniów. 

3. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp. zapis         

w systemie monitoringu wizyjnego zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich 

działań przez Dyrekcję Szkoły, wychowawców, funkcjonariuszy Policji. 

4. Wykorzystane materiały monitoringu wizyjnego mogą zostać zmienione tak, aby 

widoczne na nim osoby były anonimowe. Zmieniony  zapis  nie musi być stosowany  

w przypadku zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób 

pojawiających się w w/w materiałach. 

5. Uczeń może odwołać się od nałożonej kary w terminie 7 dni od nałożenia kary do 

Dyrektora Szkoły sam, przez rodzica lub za pośrednictwem Rady Uczniowskiej zgodnie  

z procedurą określoną w Statucie Szkoły. 

 

§6 

 

Zachowanie się na przerwach. 

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek i korzystanie              

z toalety. 

2. Po dzwonku na przerwę uczeń za pozwoleniem nauczyciela wychodzi na korytarz.  

3. Uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych 

pracowników Szkoły.  

4. Uczeń zobowiązany jest do przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będzie 

miał lekcje.  

5. Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu.                       

W szczególności zabrania się w tym czasie:  

a) biegania,  

b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),  

c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie 

nóg, skakanie, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),  

d) zabronionych przez nauczyciela gier i zabaw,  

e) siadania na podłodze, parapetach, wychylania się przez okno, otwierania okien,  

f) śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego, w tym lamperii olejnych na ścianach,  

g) rzucania przedmiotami.  
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6. W toaletach wolno wyłącznie przebywać, by spełnić potrzeby fizjologiczne.  

7. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczeń natychmiast 

powiadamia nauczyciela dyżurującego.  

8. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed wyznaczoną salą lekcyjną     

i oczekują w ciszy i spokoju na nauczyciela.  

9. Podczas przerw rekreacyjnych dodatkowo obowiązują następujące zasady:  

a) wyjście na zewnątrz jest obowiązkowe (nikt nie zostaje w budynku Szkoły - za 

wyjątkiem uczniów zgłaszających dolegliwości, np. alergiczne),  

b) podczas przerwy można korzystać tylko z toalety znajdującej się na parterze przy 

schodach (uczeń informuje nauczyciela o wyjściu i powrocie z toalety),  

c) podczas przerwy należy przebywać w wyznaczonych rejonach,  

d) nie wolno wychodzić poza teren Szkoły.  

10. Za niewywiązanie się z zasad regulaminu uczeń otrzymuje ujemne punkty zgodnie          

z punktowym systemem oceniania zachowania.  

 

 

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu .......................... 

 

 

Zatwierdzono przez Radę Rodziców w dniu ................................ 

 

 

Zatwierdzono przez Radę Uczniowską w dniu .............................. 

 


