
1 
 

REGULAMIN UCZNIA  

 
 

 
 

Podstawa prawna  
Prawa ucznia określają następujące dokumenty:  

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,  

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Konwencja o Prawach Dziecka),  

• Ustawa o Systemie Oświaty,  

• Statut Szkoły. 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. REGULAMIN UCZNIA określa sposób postępowania w typowych i dających się 
przewidzieć okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty codziennego życia 
Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów  
i umożliwia zachowanie porządku oraz dyscypliny na terenie szkoły. 

2. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar 
przewidzianych w Statucie, poniesieniem konsekwencji, uwzględniając zapisy 
Punktowego Systemu Oceniania Zachowania. 

 
 

§ 2 
Obowiązki ucznia 

 
Obowiązek: 

1. Zachowywania się w sposób kulturalny i zgodny z zasadami bezpieczeństwa. 
2. Przebywania na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć. 
3. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę szkolną, rzetelnej pracy 

własnej nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego uczęszczania  
i przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczęszczania na zajęcia wyrównawcze 
uzgodnione z nauczycielem (zgoda rodziców/opiekunów prawnych).   

4. Przestrzegania terminów: oddawania prac, poprawy sprawdzianów. Wywiązywania się  
z powierzonych zadań. 

5. Punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne (spóźnienie powyżej 15 minut 
równoznaczne jest nieobecności).  

6. Postępowania dla dobra szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, 
współtworzenia jej autorytetu.  

7. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły. 
8. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:  
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a) okazywania szacunku dorosłym i koleżankom/kolegom;  
b) powstrzymania się od zachowań agresywnych oraz przeciwstawiania się przejawom 

brutalności i wulgarności;  
c) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;  
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka; 
e) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych  

w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego; 
f) nieutrudniania innym zdobywania wiedzy i umiejętności;  
g) niekorzystania w czasie lekcji z telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych 

bez zgody nauczyciela; 
h) nienagrywania żadnych sytuacji na terenie szkoły.  
9. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. Uczeń nie pali papierosów 

(e-papierosów), nie pije alkoholu oraz napojów energetycznych, nie używa narkotyków  
i innych środków odurzających; nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi, broni, gazów 
obezwładniających i paraliżujących, środków wybuchowych i żrących oraz innych 
przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu. 

10. Dostosowania stroju do warunków szkolnych, zmiany obuwia w sezonie jesienno-
zimowym. 

11. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, staranie się o utrzymanie 
czystości i porządku na terenie szkoły, wykorzystywania pomieszczeń szkolnych 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

12. Przystąpienia do egzaminu po klasie ósmej.  
13. Przypominania rodzicom/opiekunom prawnym o poinformowaniu szkoły 

(wychowawcy) o nieobecności dłuższej niż trzy dni. 
14. Dbania, aby rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiali przez e-dziennik 

nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły. 
 
 

§ 3 
Prawa ucznia 

Prawo do: 
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  

przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości 
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.  

2. Przedstawienia wychowawcy klasy, pedagogowi/psychologowi szkolnemu, innym 
nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwaniu od nich pomocy, odpowiedzi, 
wyjaśnień.  

3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych. 
4. Nietykalności fizycznej z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń jest zagrożeniem dla innych  

lub siebie lub zagrożony jest ważny interes społeczny, przy czym interwencja musi być 
adekwatna do stopnia zagrożenia.  

5. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, ale w sposób kulturalny,  
bez obrażania innych. 

6. Inicjatywy społecznej: może należeć do wybranej przez siebie organizacji działającej  
na terenie szkoły lub poza nią, w szczególności do tworzenia i działalności  
w samorządzie klasowym i szkolnym. 

7. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
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8. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach 
przedmiotowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami  
i umiejętnościami. 

9. Wypoczynku na przerwach międzylekcyjnych. 
10. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności  

oraz informacji o kryteriach oceniania; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje 
wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią podlega 
odrębnej ocenie. 

11. Powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów 
wiadomości obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne; w ciągu dnia może się 
odbyć tylko jeden taki sprawdzian, w ciągu tygodnia – nie więcej niż trzy (zgodnie  
z WZO).  

12. Ubieganie się o umożliwienie mu przez dyrektora szkoły zdawania egzaminu  
z przedmiotu lub grupy przedmiotów, z których nie został klasyfikowany  
z racji 50% nieusprawiedliwionej absencji (zgodnie z WZO).  

13. Zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna  
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny i przystąpienia do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z danych zajęć, 
jeśli dyrektor stwierdzi zasadność zastrzeżenia.  

14. Zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjnej 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, zgodnie z zapisami Statutu.  

15. Zdawania w szkole egzaminu po klasie ósmej. 
16. Korzystania z opieki medycznej na terenie szkoły (zgoda rodziców/opiekunów 

prawnych).   
17. Poznania programów nauczania, celów nauczanych treści oraz stawianych wymagań  

i kryteriów oceniania.  
 

§ 4 
Organizacja pobytu na terenie szkoły 

1. Uczniowie przybywają do szkoły odpowiednio przed rozpoczęciem zajęć (na 5-10 
minut) w czasie umożliwiającym przygotowanie się do lekcji, opuszczają szkołę zaraz  
po zakończeniu zajęć. Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego 
zobowiązani są do przestrzegania tygodniowego planu zajęć w szczególności  
do punktualnego rozpoczynania zajęć.  

2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki i pracowniach szkolnych oraz zasady 
korzystania z wyposażenia tych pomieszczeń są uregulowane w odrębnych 
regulaminach. 

3. Uczeń (jego rodzice/opiekunowie prawni) ma obowiązek usprawiedliwić nieobecności 
w szkole. W przypadku, gdy uczeń ma być zwolniony przed zakończeniem zajęć  
w danym dniu, rodzic pisemnie o tym fakcie informuje wychowawcę klasy. Rodzic bierze 
na siebie odpowiedzialność za dziecko w trakcie trwania obowiązkowych zajęć, z których zwolnił 
dziecko.  

4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii mają obowiązek przebywania  
w bibliotece albo świetlicy. 

5. Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w szkole, jeśli uczestniczą 
w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez nauczycieli  
albo Samorząd Uczniowski. Opiekę nad nimi sprawuje organizator zajęć. Samowolne 
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opuszczanie obiektu szkolnego, w czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia,  
jest zabronione. 

6. Jeżeli zajęcia lekcyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły, uczniowie wychodzą  
na zewnątrz tylko pod opieką nauczyciela. 

7. Uczniom nie wolno zapraszać obcych osób na teren placówki. 
8. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie 

w szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, 
ozdoby, sprzęt elektroniczny.  W przypadku zagubienia lub kradzieży przedmiotów 
wartościowych szkoła nie podejmuje działań związanych z ich odnalezieniem, jedynie 
zawiadamia rodzica lub Policję. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za żadne 
uszkodzenia przedmiotów wnoszone przez uczniów na teren placówki. 

9. Zabrania się uczniom robienia zdjęć oraz nagrywania obrazów i dźwięków za pomocą 
urządzeń multimedialnych bez zgody nauczyciela. 

10. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej i psychicznej, zachowań 
agresywnych. 

11. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, 
uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom 
wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuację obiektu  
oraz zachowania się w sposób określony instrukcjami postępowania w takich sytuacjach 
(instrukcja ewakuacji szkoły, instrukcja postępowania na wypadek pożaru). 

12. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania drobnych prac porządkowych 
zwłaszcza, jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, 
prac upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych. Prace nadzoruje 
pracownik szkoły. 

13. Podczas wyjścia poza teren szkoły lub wycieczce uczeń stosuje się do regulaminu ucznia  
i regulaminu wycieczki oraz godnie reprezentuje szkołę. 

14. Uczeń w szkole powinien dostosować strój do warunków szkolnych, a w czasie 
uroczystości  i egzaminu strój galowy (biała bluzka/koszula, ciemne spodnie/spódnica). 

15. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków psychoaktywnych, niebezpiecznych 
przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz zwierząt. 

16. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego oraz do o dbania 
czystość i estetykę pomieszczeń i terenów przyszkolnych, utrzymania czystości i higieny  
w pomieszczeniach sanitariatów. 

17. Uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy nie mogą samodzielnie oddalać się  
od grupy i wychowawcy. W świetlicy obowiązuje oddzielny regulamin. 

 
 

§ 5 
Kultura osobista, dyscyplina i bezpieczeństwo 

 
1. Przestrzeganie przez uczniów zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2. Okazywanie szacunku dla symboli państwowych, religijnych i szkolnych. 

3. Respektowanie przez uczniów zasad bezpieczeństwa i postanowień Statutu Szkoły,  

w tym szczególnie regulaminów pracowni fizyczno-chemicznej, informatycznej, sali 

gimnastycznej, stołówki szkolnej, a także biblioteki szkolnej. 

4. Zakaz przebywania na terenie boiska szkolnego i placu zabaw bez opieki nauczyciela. 
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§ 6 
Przerwy 

 
1. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają 

następne zajęcia, na dziedzińcu szkolnym (w sezonie wiosenno-letnim) lub w stołówce – 
jeśli spożywają posiłki wydawane przez stołówkę szkolną. 

2. Podczas przerw przestrzegają zasad bezpieczeństwa. 
3. Jeżeli w czasie przerwy wystąpi jakiś problem lub zachowanie któregoś z uczniów 

wymaga interwencji nauczyciela, w pierwszej kolejności należy o tym poinformować 
nauczyciela dyżurującego. 

4. Po dzwonku na lekcję uczniowie udają się spokojnie pod swoje klasy i ustawieni parami 
przed salą lekcyjną oczekują na nauczyciela. 

5. Jeżeli w ciągu 5 minut po dzwonku nie pojawi się nauczyciel uczący lub inny nauczyciel 
pełniący zastępstwo, przewodniczący klasy, jego zastępca lub inny uczeń informuje  
o tym fakcie sekretariat szkoły lub wicedyrektora – gabinet nr 8. 

6. Podczas przerw uczniom nie wolno: 
a) biegać po korytarzach, 

b) przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela, otwierać okien, 
c) siadać na parapetach i schodach, 
d) przebywać w toaletach bez potrzeby, 
e) palić papierosów, e-papierosów i zażywać innych środków odurzających, 
f) prowokować kolegów do zachowań agresywnych, 
g) opuszczać terenu szkoły, 
h) stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów, 
i) samowolnie korzystać z telefonów komórkowych lub innych sprzętów 
elektronicznych. 

 
§ 7 

Lekcje 

1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach przed salą lekcyjną wzdłuż 
ściany korytarza i w spokoju oczekują na nauczyciela. 

2. Po otwarciu sali przez nauczyciela wchodzą spokojnym krokiem, bez potrącania się 
i przepychania. 

3. Uczeń, który wchodzi do sali lekcyjnej spóźniony, podchodzi do nauczyciela  
i usprawiedliwia swoje spóźnienie. 

4. Podczas lekcji uczniom nie wolno: jeść, trzymać na ławce rzeczy, które nie  
są przyborami szkolnymi lub pomocami dydaktycznymi niezbędnymi na zajęciach. 

5. W trakcie zajęć niedopuszczalne jest opuszczanie sali lekcyjnej lub sali gimnastycznej bez 
zgody nauczyciela. 

6. W czasie zajęć telefon komórkowy lub inny sprzęt, który uczeń wniósł za pozwoleniem 
rodziców/opiekunów prawnych musi być bezwzględnie wyłączony. W przypadku, gdy 
niewyłączony telefon przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nauczyciel informuje ucznia, 
aby wyłączył urządzenie i wpisuje punkty ujemne zgodnie z zapisami Punktowego 
Systemu Oceniania Zachowania. 

7. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz otwierania okien bez pozwolenia nauczyciela  
i siadania na parapetach. 
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8. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Po dzwonku na przerwę uczniowie 
opuszczają klasę spokojnie. Nie otwierają gwałtownie drzwi i nie wybiegają  
na korytarz. 

9. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Krzesła należy zostawić 
zasunięte. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie. 

10. Uczeń, który z powodu braku obuwia zmiennego lub innego powodu zabrudził salę,  
jest zobowiązany posprzątać po sobie. 

11. W sali gimnastycznej uczniowie mają obowiązek przebywać tylko w obuwiu zmiennym,  
a na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje zamienny strój sportowy 
(biała koszulka, białe skarpetki, spodenki lub legginsy) oraz zmienne obuwie sportowe. 

 
 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 
1. Uczniowie za pozytywne i negatywne zachowania otrzymują punkty zgodnie  

z założeniami Punktowego Systemu Oceniania Zachowania.  
2. Nauczyciele na bieżąco odnotowują respektowanie lub łamanie Regulaminu Ucznia  

do dziennika elektronicznego. 
 

 


