
 

Załącznik do uchwały nr 4/2022/2023   
Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół w Krasnobrodzie   

z dnia 29.09.2022roku 

 
 

REGULAMIN ZACHOWANIA I DZIAŁAŃ DYSCYPLINUJĄCYCH 
 

 

I. REGULAMIN ZACHOWANIA 
 

I.1. ZACHOWANIE UCZNIA W SZKOLE: 

1) Uczeń ma obowiązek: 

a)  systematycznie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia, 

b) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

c) godnie odnosić się do symboli państwowych, szkolnych i religijnych, 

d) przestrzegać przepisów BHP i zgłaszać wszelkie zagrożenia, 

e) terminowo usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach, 

f) panować nad emocjami i dbać o kulturę słowa, 

g) dbać o czystość i porządek w salach lekcyjnych, na korytarzach, w toaletach i na zewnątrz szkoły, 

h) postępować zgodnie z zasadą tolerancji, poszanowania i akceptacji drugiego człowieka, 

i) swoją postawą pozytywnie wpływać na zachowanie innych. 

2) Uczniowi nie wolno: 

a) spóźniać się na lekcje i inne zajęcia szkolne, 

b) utrudniać prowadzenie zajęć, 

c) posiadać, używać i rozprowadzać różnego rodzaju używek i środków odurzających, 

d) stosować wobec innych uczniów przemocy fizycznej i psychicznej, 

e) niszczyć sprzęt szkolny, 

f) samowolnie opuszczać zajęcia dydaktyczne, a także wychodzić poza teren szkoły, 

g) w czasie zajęć dydaktycznych, apeli i uroczystości szkolnych spożywać posiłków i napojów, 

h) zapraszać do szkoły osoby z zewnątrz, 

i) przebywać w toalecie w celach niezgodnych z jej przeznaczaniem, 

j) postępować niezgodnie z przyjętymi i ogólnie akceptowanymi normami moralnymi, 

k) swoją postawą negatywnie wpływać na zachowanie innych. 

l) w szkole podstawowej przynosić telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

3) Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

b) opieki wychowawczej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

c) zapewniających bezpieczeństwo warunków pobytu w szkole, 

d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności, 

e) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządną oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, 

f)  współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów, 

g)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych  

i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób (wygląd, pochodzenie, narodowość, religia lub inna odmienność 

ucznia nie może być tematem żartów z jego osoby ani też powodem jakiejkolwiek dyskryminacji). 
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I.2. POSTAWA UCZNIA W STOSUNKU DO NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY: 

1) Uczeń jest zobowiązany: 

a) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz innym osób, 

b) podporządkować się decyzjom dyrektora szkoły i nauczycieli, 

c) zachowywać właściwą postawę wobec przedmiotu nauczania - wypełniać polecenia nauczyciela, 

2) Uczeń nie może: 

a) zwracać się po imieniu do dyrektora szkoły, nauczycieli oraz pracowników szkoły, 

b) lekceważyć przyjęte i ogólnie akceptowane zasady współżycia społecznego, 

c) agresywnie zachowywać się w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

d) zastraszać i grozić nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom, 

e) niszczyć mienie prywatne, 

f)  używać wulgarnych słów, obraźliwych zwrotów, 

g) brać udział w zdarzeniach naruszających prawa, godność i wolność osobistą nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

I.3. WYGLĄD UCZNIA: 

1) Ucznia obowiązuje strój skromny, estetyczny, czysty oraz obuwie zmienne. 

2) Wygląd ucznia nie może być prowokujący. 

3) Uczeń ma obowiązek dbać o higienę osobistą. 

4) Uczeń szkoły podstawowej przychodzi do szkoły bez makijażu. Dopuszczalny jest jedynie makijaż korygujący w 

uzasadnionych przypadkach. 

5) Wierzchnie nakrycie i obuwie zmienne uczeń pozostawia w szatni. 

 

I.4. POSTAWA UCZNIA NA  APELACH I UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH: 

1) Po sprawdzeniu w listy obecności, uczniowie na apel szkolny udają się pod opieką nauczyciela. 

2)  Podczas apeli i uroczystości szkolnych uczniowie mają obowiązek: 

a) podporządkować się komendom dyrektora szkoły, nauczyciela prowadzącego apel lub przewodniczącego SU, 

b) siedzieć lub stać spokojnie w szyku zwartym ze swoją klasą według ustalonego porządku, 

c) nie rozmawiać lub w inny sposób nie przeszkadzać w prowadzeniu apelu, 

d) z uwagą słuchać przedstawianych treści. 

3)  W czasie hymnu oraz w czasie wprowadzania lub wyprowadzania sztandaru uczeń ma obowiązek zachować powagę 

 i przyjąć właściwą postawę dla w/w ceremoniału. 

4)  Klasa, która przeszkadza na apelu może być poproszona przez dyrektora szkoły o powrót na zajęcia zgodnie z jej 

planem lekcji. 

 

I.5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA KORYTARZU SZKOLNYM: 

Uczeń: 

a) dba o sprzęt i wystrój korytarza, 

b) przebywa przed salą w której będzie miał zajęcia, 

c) w trakcie przerw je śniadanie, korzysta z toalety, 

d) po korytarzu chodzi powoli, 

e) śmieci wyrzuca do kosza, 

f) nie biega, zachowuje się kulturalnie i bezpiecznie, 

g) nie korzysta z telefonów i innych tego typu urządzeń. 
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I.6. ZACHOWANIE SIĘ UCZNIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH: 

1) Uczniowie w grupie poza szkołą mają obowiązek: 

a) przestrzegać wszystkich poleceń opiekuna, 

b) iść zwartą grupą, nie wyprzedzać się wzajemnie i nie opóźniać marszu (w czasie marszu jako pierwszy zawsze idzie 

nauczyciel, którego nie należy wyprzedzać), 

c) zachowywać się cicho i spokojnie (w kościele, w kinie, teatrze i innych miejscach użyteczności publicznej), 

d) ustępować miejsca starszym i słabszym, 

e) wszędzie i zawsze zachowywać się odpowiedzialnie. 

2) Wszyscy uczniowie mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje. 

I. DZIAŁANIA DYSCYPLINUJĄCE 

 

II.1. KONSEKWENCJE SZKOLNEGO SYSTEMU DYSCYPLINUJĄCEGO: 

Rozmowy prowadzone na różnych poziomach (droga służbowa): 

1) nauczyciel – uczeń, 

2) nauczyciel – wychowawca – uczeń, 

3) wychowawca – nauczyciel – rodzic – uczeń, 

4) wychowawca – nauczyciel – pedagog – rodzic, 

5) dyrektor– wychowawca – pedagog – uczeń, 

6) dyrektor –wychowawca – pedagog – rodzic – uczeń. 

II.2. KONSEKWENCJE W PRZYPADKU UWAG: 

1) Jedna uwaga wpisana uczniowi przez nauczyciela może skutkować dodatkowymi konsekwencjami w formie ustalonej 

przez nauczyciela (autora uwagi). 

2) Trzy uwagi indywidualne skutkują ustną naganą wychowawcy na forum całej klasy z jednoczesnym wpisem              

do dziennika oraz informacją do rodzica. Po otrzymaniu czwartej uwagi wychowawca klasy niezwłocznie wzywa 

rodzica do szkoły. W przypadku nie stawienia się rodzica w wyznaczonym terminie zostaje wysłano pismo urzędowe              

za potwierdzeniem odbioru. Po takim spotkaniu wychowawca może założyć uczniowi kartę obserwacji zachowania 

(okres obowiązywania karty ustala się wspólnie z rodzicem), ponadto wychowawca informuje   rodziców o możliwości  

zastosowania innych działań dyscyplinujących. 

3) Wychowawca  może założyć uczniowi kartę obserwacji zachowania ucznia, w innych przypadkach niż wymieniony    

w punkcie 2). O zaistniałej sytuacji informuje rodzica. 

 

I. KARY 
 

III.1. W PRZYPADKU UDOWODNIENIA WINY UCZEŃ OTRZYMUJE KARĘ ZA: 

1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu. 

2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach. 

3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków, alkoholu, papierosów i innych substancji psychoaktywnych. 

4) Zastraszanie, wymuszenia, stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy i kradzież mienia. 

5) Wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.   

6) Za szkody materialne spowodowane niewłaściwym, zamierzonym i celowym działaniem ucznia, odpowiedzialność 

finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie. 

 

III.2. SYSTEM KAR: zgodnie ze STATUTEM SZKOŁY (§ 69, ust. 1;  § 102, ust. 1). 
 

We wszystkich innych przypadkach nie objętych statutem bądź w/w regulaminem każdego ucznia obowiązują 

zasady dobrego wychowania, poszanowania życia, zdrowia i godności każdej osoby. 


