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Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) 

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lidzbarku Warmiński 

 

Każdy członek społeczności szkolnej – jako człowiek – bez względu na wiek i funkcję 
pełnioną w szkole ma prawo do: 

• poszanowania własnej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej, 
• rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania, postępów w nauce lub oceny swojej 

pracy przez przełożonych.  
 

Rozdział I: Ogólne zasady zachowania. 

Rozdział II: Prawa i obowiązki ucznia. 

Rozdział III: Sposób powoływania i zasady działania Samorządu Uczniowskiego. 
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Rozdział V: Kontakty szkoły z rodzicami i rodziców ze szkołą. 
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Rozdział VIII: Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz 
zasady udzielania pomocy w nauce i pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Rozdział IX: Tryb rozstrzygania sporów między uczniami na terenie szkoły. 

Rozdział X: Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
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ROZDZIAŁ I 

Ogólne zasady zachowania. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zapisów zawartych w Kodeksie Ucznia. 

2. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia objęte szkolnym planem    nauczania 
i nie opuszczać ich bez uzasadnionej przyczyny. 

3. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach, z uwagą śledzić tok lekcji, 
swoim zachowaniem nie przeszkadzać nauczycielowi oraz koleżankom i kolegom. 

4. Uczeń ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia (nie wcześniej jednak niż 15 
minut przed rozpoczęciem zajęć, chyba, że uczęszcza do świetlicy szkolnej). 

5. Uczeń po skończonych zajęciach lekcyjnych udaje się: na zajęcia dodatkowe/ pozalekcyjne 
lub do świetlicy szkolnej (jeśli uczęszcza), a jeśli nie, to powinien opuścić teren szkoły. 

6. Zobowiązuje się ucznia do właściwego zachowania po dzwonku – ustawienie się parami 
przed salą lekcyjną. 

7. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, 
pracowników administracji, obsługi oraz koleżanek i kolegów. 

8.Uczeń ponosi odpowiedzialność za życie własne i innych, zdrowie, higienę oraz rozwój 
fizyczny. 

9.Ucznia szkoły obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia 
alkoholu oraz używania wszelkich środków uzależniających. 

10. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, obowiązuje zakaz samodzielnego                          
i samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych i w czasie 
zajęć. 

11. W czasie powitania wszystkich pracowników szkoły i rodziców oraz gości zaproszonych, 
uczniowie maja obowiązek przyjmowania pozycji stojącej. 

12. Odpowiedź ustna ucznia poprzedzona jest podniesieniem ręki.  
13. Zabrania się jedzenia, picia oraz żucia gumy podczas zajęć. 
14. Zabrania się przebywania na zajęciach w nakryciu wierzchnim (czapki, kurtki, płaszcze, 

rękawiczki), chyba, że uczniowie uczestniczą w zajęciach poza budynkiem szkoły. 
15. Zabrania się ośmieszania dorosłych oraz kolegów i koleżanek, poniżania oraz naruszania 

nietykalności cielesnej innych. 
16.Uczeń może korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

zasadach określonych w Statucie Szkoły. 
17. Naruszenie przez ucznia ustalonych zasad używania telefonu komórkowego na terenie 

szkoły, powoduje oddanie przez ucznia telefonu do depozytu – aparat odbiera rodzic lub 
prawny opiekun ucznia. 

18. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek po powrocie do szkoły dostarczyć 
usprawiedliwienie w terminie ustalonym w Statucie Szkoły oraz uzupełnić braki w 
wiadomościach  w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 



ROZDZIAŁ II 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

Prawa ucznia: 

1. W zakresie tworzenia odpowiednich warunków nauczania: 

* do ułożonego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej tygodniowego rozkładu lekcji, 

* do opieki i bezpiecznych warunków pobytu, 

* do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń w szkole zgodnie z ich 
przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów. 

2. W zakresie stosunków międzyludzkich uczeń ma prawo: 

* do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

* do swobody wypowiedzi, wyrażania opinii, myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra 
osób trzecich, 

* do nietykalności osobistej. 

3. W zakresie kształcenia wiedzy i umiejętności uczeń ma prawo: 

* otrzymania pełnej informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania, kryteriów ocen 
z przedmiotów i zachowania, 

* korzystania z ustalonych zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

* rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów, w tym m.in. w ramach 
realizowanych projektów edukacyjnych, 

* reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach itp., 

* korzystania w przypadkach trudności w nauce z pomocy doraźnej udzielanej przez 
nauczyciela lub rówieśników. 

4. Uczeń ma prawo do informacji o swoich prawach. 

5. Informacja o prawach ucznia przekazywana jest w formach: 

* omówienie przez wychowawcę klasy każdorazowo na początku roku szkolnego, 

* umieszczenie informacji o prawach ucznia na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 

 

 



Obowiązki ucznia: 

1. W zakresie stosunku do nauki i wymagań szkolnych uczeń ma obowiązek: 

* systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

* na bieżąco przygotowywać się do każdej lekcji, 

* posiadać wymagane przez nauczyciela wyposażenie niezbędne do lekcji, 

* brać aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego polegających na organizowaniu 
życia szkolnego, 

* uczestniczyć  w organizowanych imprezach szkolnych typu: apele, akademie, prezentacje, 
pokazy, zawody, konkursy itp., 

* godnie reprezentować szkołę na zewnątrz. 

2. W zakresie przestrzegania norm etyczno - kulturalnych obowiązkiem ucznia jest: 

* kulturalne zachowanie w stosunku do osób dorosłych i koleżanek i kolegów, 

* okazywanie szacunku innym osobom, 

* taktowne zachowanie w różnych sytuacjach, w tym podczas wymiany poglądów, 

* aktywne reagowanie na przejawy zachowań aspołecznych u innych. 

3. W zakresie przestrzegania zasad i norm społecznych obowiązkiem ucznia jest: 

* podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej 
oraz ustaleniom Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

* dbanie o wyposażenie i sprzęt szkolny, w tym również przeciwdziałanie celowym 
zniszczeniom dokonywanym w ich obecności przez innych uczniów poprzez skuteczną 
interwencję lub zgłoszenie tego faktu pracownikowi szkoły, 

* naprawienie lub pokrycie kosztów naprawy zniszczonego przez siebie sprzętu lub 
wyposażenia, 

* dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach szkolnych i terenu wokół szkoły, 

* zmiana obuwia w szkole w określonych okresach tj. od października do kwietnia, 

* dbanie o wypożyczone czasowo minie szkolne np. książki, podręczniki itp., 

* dbanie o higienę własnego ciała i czystość ubioru. 

 

 



ROZDZIAŁ III 

Sposób powoływania i zasady działania Samorządu Uczniowskiego. 

1. Samorząd Uczniowski jest organem szkoły reprezentującym interesy wszystkich uczniów i 
działa zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.,  nr 
256, poz. 2572  z późn. zm.), Statutem Szkoły i Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w sposób demokratyczny. 
3. Uczniowie szkoły spośród grona pedagogicznego wybierają opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 
4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok. 
5. Samorząd może posiadać własne fundusze służące do finansowania jego działalności, 

które wpłacane są na konto Rady Rodziców. 
6. Szczegółowe zasady działania Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia szkoły. 

1. Uczniowie korzystają ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkoły zgodnie z ich 
regulaminem. 

2. Wszystkie pomieszczenia szkolne udostępniane są dzieciom tylko i wyłącznie pod opieką i 
nadzorem nauczyciela lub osoby dorosłej (po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Zespołu). 

3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania sprzętu, pomocy dydaktycznych i urządzeń, jak 
również terenów zielonych. 

4. Każdy uczeń odpowiada osobiście za zniszczony sprzęt i mienie szkoły (jego rodzic lub 
prawny opiekun zobowiązany jest do naprawy lub zapłacenia za naprawę). 

5. Uczniowie korzystają z szatni i przebieralni tylko przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

Kontakty szkoły z rodzicami i rodziców ze szkołą. 

1. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania rodziców i uczniów ze Szkolnymi Zasadami 
Oceniania, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym, Statutem Szkoły i niniejszym 
Regulaminem. 

2. Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą klasy. 
3. Rodzice mają możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami podczas indywidualnych 

konsultacji (harmonogram konsultacji umieszcza się na tablicy informacyjnej dla 
rodziców). 

4. Rodzice uczniów mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka. 
5. Uczeń ma obowiązek przekazać niezwłocznie rodzicom wszelkie informacje, do których 

został zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga. 
6. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt lub dzienniczek do korespondencji z rodzicami. 
7. Rodzice maja prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych i pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę z wyjątkiem tych, w których liczba uczestników jest 
ograniczona (np. wycieczki, wyjazdy). 

8. Rodzice wezwani przez pracownika pedagogicznego szkoły mają obowiązek skontaktować 
się z nim bezzwłocznie, a gdy tego wymaga sytuacja stawić się osobiście w szkole w 
wyznaczonym terminie lub ustalić z nauczycielem inny dogodny termin spotkania. 

9. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co dwa miesiące. W miarę bieżących potrzeb 
wychowawca może organizować je w innym terminie. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Nagrody. 

Uczeń ma prawo być nagradzany za wyróżniające wypełnianie obowiązków szkolnych, pracę 
społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz wybitne osiągnięcia i wzorową lub 
bardzo dobrą postawę: 

1. Uczeń może być nagradzany nagrodami rzeczowymi, książkami oraz dyplomami. 
2. Nagrodę książkową za osiągnięcia edukacyjne otrzymuje uczeń klas IV – VI, który 

uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre i nie 
posiada na świadectwie oceny dostatecznej. 

3. Laureaci konkursów nagradzani są zgodnie z regulaminem konkursu, bezpośrednio po jego 
rozstrzygnięciu, ewentualnie po otrzymaniu wyników konkursu, jak również podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

4. Dopuszcza się ewentualność dodatkowych nagród fundowanych przez dyrektora, 
sponsorów lub Radę Rodziców. 



5. Nagrodę „Najlepszy Absolwent Szkoły” otrzymuje uczeń klasy szóstej, który uzyskał 
najwyższą średnią ocen i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz reprezentuje szkołę 
w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych. 

6. Nagrodę „Sportowiec Szkoły” otrzymuje uczeń klasy szóstej, który w klasach IV – VI 
osiągał wybitne sukcesy sportowe i godnie reprezentował szkołę w zawodach sportowych. 
Nagroda przyznawana jest w kategorii dziewcząt i chłopców. 

7. Nagrodę „Czerwonej Róży” może otrzymać uczeń klas szóstych, który w sposób 
szczególny wyróżnił się pracą na rzecz szkoły, a także wysoką kulturą osobistą w stosunku 
do innych uczniów oraz nauczycieli. 

8. Uczniowie klas szóstych, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 (bez oceny dostatecznej) i 
otrzymali ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą wpisują się do Złotej Księgi 
Absolwentów. 

9. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem (przyznanie takiego 
świadectwa regulują odrębne przepisy). 

10. Wyróżnienia za naukę: 
• dyplom lub list gratulacyjny wychowawcy i Dyrektora Zespołu skierowany do rodziców, 
• nagrody książkowe, 

• list gratulacyjny skierowany do ucznia, 
• pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły, 

• prezentacja osiągnięć na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 
11. Za przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole uczeń może być nagrodzony: 
* pochwałą wychowawcy wobec całej klasy, 
* pochwałą wychowawcy lub Dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły, 
* listem pochwalnym wychowawcy lub Dyrektora dla rodziców ucznia, 
* dyplomem uznania od Dyrektora, 
* nagrodą rzeczową np. książką. 
12. Stypendium Burmistrza (przyznanie regulują odrębne przepisy). 
13. Wszystkie nagrody i wyróżnienia przyznawane są na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 

Kary. 

W przypadku nie przestrzegania przez ucznia obowiązków określonych w Statucie Szkoły 
oraz niniejszym Regulaminie przewiduje się następujące kary: 

1. Upomnienie lub naganę wychowawcy klasy. 
2. Upomnienie lub naganę Dyrektora Zespołu. 
3. Rozmowa ostrzegawcza z rodzicami. 



4. Ograniczenie niektórych praw ucznia zawartych w Regulaminie Szkoły (zawieszenie do 
prawa „szczęśliwego numerka”, zakaz chodzenia na dyskoteki szkolne, zakaz udziału w 
szkolnych wycieczkach, biwakach, rajdach oraz innych imprezach poza szkołą),  

5. Obniżenie oceny z zachowania, 
6. Przeniesienie ucznia do innej, równoległej klasy w swojej szkole, 
7. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia: 
• chuligaństwo, 
• kradzież, 

• przemoc i agresję, 
• przyjmowanie środków odurzających i handel nimi, 

• spożywanie alkoholu, 

Dyrektor Zespołu, aby zmienić środowisko rówieśnicze, które może korzystnie wpłynąć na 
postawę ucznia, może wystąpić do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w 
Olsztynie z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

8. Nie wolno stosować kar naruszających godność i nietykalność ucznia. 
9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora 

Zespołu w ciągu 7 dni. 
10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca klasy. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Zasady przeprowadzania sprawdzianów  wiadomości i umiejętności oraz zasady 
udzielania pomocy w nauce i pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

1. Uczniowie mający trudności w nauce mają prawo do korzystania z pomocy koleżeńskiej, 
organizowanej przez wychowawcę i samorząd klasowy. 

2. Uczniowie mają prawo do korzystania z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, nauczania 
indywidualnego (w uzasadnionych przypadkach) oraz indywidualnej i zespołowej pomocy 
specjalistycznej. Reguluje to Procedura organizacji pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w szkole. 

3.  Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności zawarte 
są w Szkolnych Zasadach Oceniania. 

4. „Szczęśliwe numery” zapewniają uczniom prawo do nieodpowiadania w danym dniu (nie 
dotyczy prac klasowych  i sprawdzianów wcześniej zapowiedzianych). 

5. Uczeń ma prawo do pełnego wykorzystania czasu w okresie przerw międzylekcyjnych. 
6. Uczeń ma prawo do nie zadawania mu prac domowych na okres przerw świątecznych i 

ferii. 
7. Uczeń ma prawo do nie zadawania mu prac domowych i sprawdzania wiedzy w dniu 

następującym po dyskotece szkolnej. 



ROZDZIAŁ IX 

Tryb rozstrzygania sporów między uczniami na terenie szkoły. 

1. Spory i konflikty między uczniami są rozstrzygane przez wychowawcę klasy lub innego 
nauczyciela lub pedagoga szkolnego. 

2. W zależności od potrzeb wychowawca rozstrzygać je może w obecności rodziców i 
pedagoga szkolnego. 

3. W sprawach spornych między nauczycielem a uczniem pośredniczy wychowawca klasy. 
4. W przypadku długotrwałego braku porozumienia spór rozstrzyga Dyrektor Zespołu. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ X 
Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

 
1. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Statut Szkoły. 

 
 
 

 

ROZDZIAŁ XI 

Dyskoteki szkolne 

1. Dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie dyskotek 
szkolnych.. 

2. Organizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski wraz z jego opiekunem. 
3. W czasie trwania dyskoteki opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele (mogą 

też rodzice). 
4. Wstęp na dyskotekę mają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lidzbarku 

Warmińskim (w wyjątkowych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę, aby w 
dyskotece brali udział byli uczniowie szkoły np. ci, którzy czasowo wyjechali za granicę i 
tam realizują obowiązek szkolny. 

5. Wstęp na dyskotekę może być płatny, przy czym dochód musi być przeznaczony na cele 
szkolne ( np. zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów na gazetkę, cele 
charytatywne oraz nagrody) i przekazany na konto Rady Rodziców. 

6. W szkole mogą odbywać się wieczorki klasowe, ale tylko i wyłącznie pod opieką 
nauczyciela – wychowawcy. 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ XII 

Dyżury mi ędzylekcyjne nauczycieli. 

1. Czas i miejsce pełnienia dyżurów przez nauczycieli określa plan dyżurów opracowany 
przez wicedyrektora ds. szkoły w danym roku szkolnym 

2. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z Regulaminem dyżurów międzylekcyjnych 
obowiązującym w szkole. 

3. Sale lekcyjne podczas przerw międzylekcyjnych powinny być zamknięte, a uczniowie w 
tym czasie przebywają poza salą lekcyjną. 

4. Wychowawcy klas zobowiązani są do informowania swoich uczniów o wszystkich 
zmianach dotyczących pracy szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Tradycja, obrzędowość i ceremoniał szkoły. 

1. Uczeń powinien przebywać w szkole w odpowiednim stroju: schludnym, estetycznym, 
czystym i stosownym do wieku. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się noszenia kolczyków przez chłopców 
oraz dużych, wiszących kolczyków przez dziewczęta.  

3. Zabrania się uczniom farbowania włosów, robienia makijażu i malowania paznokci. 
4. Uczniowie szkoły zobowiązani są do noszenia stroju galowego na uroczystości szkolne. 

Strój galowy to: w przypadku dziewcząt czarna lub granatowa spódnica  i biała bluzka, w 
przypadku chłopców czarne lub granatowe spodnie i biała koszula. 

5. W dniach 16.10; 18.05;02.04 ( jeśli są to dni wolne od zajęć edukacyjnych, to w kolejnym 
dniu, w którym odbywają się zajęcia) obowiązuje strój galowy i uroczyste wystawienie 
sztandaru szkoły przy tablicy poświęconej Papieżowi. 

6. Uczeń jest zobowiązany do zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego 
Polaka. 

7. Powinien dbać o dobro i honor oraz tradycję szkoły, współtworzyć jej dobry wizerunek. 
8. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania się podczas śpiewania hymnów, pieśni 

szkoły oraz wobec sztandaru. 
9. Każdy uczeń klasy pierwszej na forum szkoły, podczas galowej uroczystości składa 
ślubowanie pierwszoklasisty. 

10. Każdy uczeń kończący szkołę składa uroczyste ślubowanie absolwenta szkoły. 
11. Wszyscy uczniowie mają obowiązek znać ceremoniał szkolny. 
12. Szczegóły dotyczące Pocztu Sztandarowego, Pieśni Szkoły, Sztandaru i Logo opisane 

są w Ceremoniale szkoły w Statucie Szkoły. 

 



ROZDZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe. 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu na wniosek: 

• Członków Rady Pedagogicznej, 
• Rady Rodziców, 

• Samorządu Uczniowskiego. 
2. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane aneksem lub bezpośrednio do 

Regulaminu. 
3. Zmiany wprowadzane do Regulaminu uzgadniane są z Prezydium Rady Rodziców. 
4. W szkole obowiązują wszystkie procedury znajdujące się w Księdze Jakości. 
5. Za nie przestrzeganie w/w procedur uczeń ponosi konsekwencję przewidzianą w Statucie 

Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Uaktualniony Regulamin Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lidzbarku 
Warmińskim zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 7/2011/2012 w dniu 
17.11.2011r. Obowiązuje z dniem uchwalenia. 

  

 


