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ZAŁĄCZNIK nr 4 

 
 

Regulamin Uczniowski 
 

KaŜdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek 
i funkcj ę w szkole ma prawa i obowiązki. 

 
 

I.   Uczeń ma prawo do: 
 
1.  odpowiednio zorganizowanego procesu kształcenia, 
2.  rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, 

koła zainteresowań, organizacje młodzieŜowe i inne), 
3.  wpływania na Ŝycie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim, 
4.  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć 

pozalekcyjnych, 
5.  korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego, 
6.  przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły lub innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania pomocy w ich rozwiązywaniu, 
7.  opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, by zapewniły bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania 
godności, 

8.  swobody wyraŜania myśli i przekonań dotyczących Ŝycia szkoły, ale równieŜ 
światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza w ten sposób dobra innych osób, 

9.  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz konkretnie ustalonych sposobów 
kontrolowania postępów w nauce zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 

10. powiadamiania z wyprzedzeniem o terminach i zakresie całogodzinnych sprawdzianów 
wiadomości (min. 5 dni, wpisać ołówkiem do dziennika lekcyjnego - w ciągu dnia moŜe 
się odbyć tylko jeden taki sprawdzian), natomiast „kartkówki” z bieŜącego materiału mogą 
odbywać się bez uprzedzenia, z tym Ŝe nie mogą być dłuŜsze niŜ 15 minut, 

11. uczeń biorący udział w zawodach lub w inny sposób reprezentujący szkołę, po dniu 
nieobecności w szkole w wyniku powyŜszych zajęć, w następnym dniu jest zwolniony 
z obowiązku pisania sprawdzianu lub udzielania odpowiedzi na ocenę, 

12. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, 
13. odpoczynku w dni wolne od zajęć (nauczyciele nie powinni w piątek zadawać prac 

domowych do odrobienia na poniedziałek), 
14. dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy uczeń nie radzi sobie z opanowaniem materiału 
15. korzystania z doraźnej pomocy finansowej oraz stypendiów. 
 
 
II.  Uczeń ma obowiązek:  
 
1.  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i Ŝyciu szkoły, 
2.  mieć odpowiednie podręczniki i przybory szkolne, zawsze być przygotowanym do zajęć, 
3.  uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, 
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4.  uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, 
rewalidacyjnych, logopedycznych, rehabilitacyjnych (dotyczy uczniów skierowanych na te 
zajęcia) jeśli został do nich zakwalifikowany, 

5.  przestrzegać wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie szkoły (np. regulaminu 
biblioteki, regulaminu czytelni, regulaminu korzystania z sali gimnastycznej, regulaminów 
pracowni przedmiotowych ), 

6.  przestrzegać poniŜszych wymagań porządkowych: 
- przychodzić na zajęcia punktualnie, 

     - zostawiać w szatni wierzchnie okrycie i zmieniać obuwie, 
     - na uroczystościach szkolnych być w odpowiednim stroju galowym: dziewczęta: biała 
bluzka,  kamizelka mundurowa, granatowa lub czarna spódnica; chłopcy: biała koszula, 
kamizelka mundurowa, granatowe lub czarne spodnie, 

- w czasie zajęć w zwykłe dni nauki na ubranie nosić kamizelkę mundurową, 
     -  przestrzegać zasad higieny, mieć czystą odzieŜ i dbać o schludny wygląd, 
     - na zajęciach ruchowych ćwiczyć w odpowiednim stroju: biała koszulka, granatowe lub 
czarne spodenki, sportowe obuwie na jasnej, gumowanej podeszwie, 
     - nosić i okazywać dzienniczek ucznia na kaŜde Ŝądanie nauczyciela (w dzienniczku 
powinny być dane osobowe, nr PESEL i pieczątka szkoły), 
     - po skończonych zajęciach udawać się do szatni pod opieką nauczyciela, 
7.  uczestniczyć w pisaniu sprawdzianów i prac klasowych; jeśli jest to niemoŜliwe z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, to materiał ze sprawdzianu lub pracy klasowej naleŜy 
zaliczyć w uzgodnionym z nauczycielem terminie, nie dłuŜszym jednak niŜ dwa tygodnie, 

8.  na bieŜąco usprawiedliwiać nieobecności (usprawiedliwienie podpisane przez rodziców 
powinno być okazane wychowawcy nie później niŜ w ciągu siedmiu dni po powrocie do 
szkoły), 

9.  zachowywać się w kaŜdej sytuacji w sposób godny, dbać o honor i tradycje szkoły, 
10. przestrzegać zasad współŜycia w odniesieniu do osób dorosłych i kolegów, okazywać 

szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przestrzegać form 
grzecznościowych, 

11. szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 
12. pomagać uczniom młodszym lub mniej sprawnym, ułatwiać im poruszanie się po terenie  

szkoły, 
11. udzielać kolegom pomocy w nauce, 
12. dbać o bezpieczeństwo własne i innych w szkole i poza nią, 
13. czynnie przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, zawiadamiać o takich  
      zdarzeniach nauczyciela, 
14. dbać o zdrowie własne i kolegów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie uŜywać 
 narkotyków i nie zachęcać do tego innych, 
15. dbać o piękno mowy ojczystej, 
16. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, naprawiać wyrządzone przez siebie 

szkody, 
17. reprezentować szkołę w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie z własnymi 

moŜliwościami i umiejętnościami, 
18. podporządkowywać się zarządzeniom Rady Pedagogicznej, dyrekcji szkoły, nauczycieli 

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 
19. zabrania się przynoszenia do szkoły i uŜywania w czasie zajęć telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy MP3 i innych drogich urządzeń elektronicznych. 
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III. Nagrody za rzetelną naukę, wybitne osiągnięcia, wzorową postawę, dzielność i odwagę 
        
1.  pochwała udzielona przez wychowawcę klasy, 
2.  pochwała udzielona przez dyrektora szkoły na apelu, 
3.  odznaki za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu - klasy I – III. 
 

 

 
Kryteria przyznawania odznak uczniom klas  I – III               

 za osiągnięcia w nauce i zachowaniu 
 
 

Uczniami Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku są zarówno dzieci zdrowe, a nawet 
wybitnie zdolne, jak i dzieci w róŜnym stopniu niepełnosprawne. Bardzo waŜnym  zadaniem 
naszej szkoły jest zapewnienie kaŜdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju, 
zgodnego z indywidualnymi moŜliwościami i potrzebami.  KaŜdy uczeń - niezaleŜnie od 
swojego potencjału rozwojowego - ma prawo osiągnąć sukces i musi mieć na to szansę. 
PoniŜsze kryteria przyznawania odznak opracowano kierując się tym załoŜeniem. Odznaki 
przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego - po pierwszym i drugim semestrze.  
Podzielono je na kilka kategorii. 

 
Kategoria A  

KaŜdą odznakę  kategorii A moŜe otrzymać tylko jeden uczeń danej klasy. Są to: 
 
1.  Najlepszy czytelnik 
2.  Mistrz ortografii  
3.  Najlepszy matematyk 
4.  Najlepszy sportowiec 
5.  Najlepszy recytator  
6.  Najlepszy muzyk 
 
Ad. 1. Najlepszy czytelnik   
Znany i nowy tekst o stopniu trudności zgodnym z programem danej klasy czyta płynnie, 
wyraziście, poprawnie, z odpowiednią intonacją, zachowując znaki przestankowe. Rozumie 
samodzielnie przeczytany tekst. Systematycznie doskonali technikę czytania i rozwija 
zainteresowania czytelnicze. 
 
Ad. 2 Mistrz ortografii 
Bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu. Zna i stosuje zasady ortograficzne ujęte w 
programie danej klasy. Sprawdza pisownię nieznanych wyrazów, pytając nauczyciela lub - w 
miarę moŜliwości - korzystając ze słownika ortograficznego. Reprezentuje klasę lub szkołę w 
konkursach ortograficznych. 
 
Ad. 3 Najlepszy matematyk 
Bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem danej klasy. 
Wykonuje zadania dodatkowe o podwyŜszonym stopniu trudności.  
 
Ad. 4 Najlepszy sportowiec 
Zawsze jest przygotowany do zajęć ruchowych. Chętnie ćwiczy, jest zdyscyplinowany, 
przestrzega reguł gier i zabaw sportowych. Uczciwie rywalizuje, umie godnie przyjąć 
poraŜkę. Osiąga bardzo dobre wyniki w umiejętnościach sportowych przewidzianych 
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programem danej klasy. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Bierze udział w sportowych 
zajęciach pozalekcyjnych lub reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych.  
 
 
Ad. 5 Najlepszy recytator 
Chętnie uczy się na pamięć wierszy i innych tekstów. Recytuje płynnie, wyraziście, 
poprawnie, z właściwą intonacją, zachowując znaki przestankowe. Chętnie bierze udział w 
inscenizacjach, przedstawieniach, konkursach recytatorskich itp.  
 
Ad. 6  Najlepszy muzyk 
Bardzo dobrze opanował umiejętności i wiadomości przewidziane programem danej klasy. 
Rozwija zainteresowania muzyczne. Chętnie prezentuje swoje umiejętności muzyczne na 
uroczystościach szkolnych. 
 
 

Kategoria B 
 
Odznakę z tej kategorii mogą zdobyć wszyscy ci uczniowie danej klasy, którzy spełnili 
poniŜsze kryteria. 
 
Miło śnik wiedzy 
Samodzielnie zdobywa wykraczające poza program danej klasy wiadomości z wybranych 
przez siebie dziedzin, korzystając przy tym z róŜnych źródeł: ksiąŜek, czasopism, programów 
telewizyjnych itp.  
 
 

Kategoria C 
 
KaŜdą odznakę z tej kategorii moŜe zdobyć wszyscy ci uczniowie danej klasy, którzy dzięki 
włoŜonemu wysiłkowi i pracy osiągnęli efekty zgodne z indywidualnymi moŜliwościami i 
spełnili poniŜsze kryteria.  
 
1.  Pięknie czytam 
2.  Dobrze liczę 
3.  Ładnie piszę 
4.  Ładnie rysuję 
5.  Zr ęczne ręce 
6.  Ładnie śpiewam 
7.  Miło śnik przyrody 
 
Ad. 1. Pięknie czytam 
Systematycznie doskonali technikę czytania, pilnie wykonując ćwiczenia zalecone przez 
nauczyciela. Stara się czytać coraz lepiej. Rozwija zainteresowania czytelnicze. 
 
Ad.2. Dobrze liczę 
Systematycznie rozwija umiejętności matematyczne, sumiennie wykonując ćwiczenia 
zalecone przez nauczyciela. Stara się liczyć coraz lepiej. 
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Ad.3. Ładnie piszę 
Systematycznie rozwija umiejętność pisania, sumiennie wykonując ćwiczenia zalecone przez 
nauczyciela. Stara się pisać coraz lepiej. 
 
Ad.4. Ładnie rysuję 
Zawsze jest przygotowany do zajęć plastycznych. Chętnie rysuje, maluje i wykonuje inne 
prace plastyczne. Zawsze doprowadza pracę do końca.  
     
Ad.5. Zr ęczne ręce 
Zawsze jest przygotowany do zajęć technicznych. Chętnie wykonuje prace techniczne, 
zawsze doprowadza je do końca.  
 
Ad. 6 Ładnie śpiewam 
Chętnie uczy się nowych piosenek, śpiewa z innymi dziećmi i samodzielnie, podczas zajęć 
gra na instrumentach muzycznych.  
  
Ad. 6. Miło śnik przyrody 
Ma właściwy stosunek do przyrody. Lubi przebywać w naturalnym środowisku i stara się o 
nie dbać. Chętnie zdobywa wiadomości o przyrodzie. 
 
 

Kategoria D 
 

Odznakę z kategorii D moŜe otrzymać tylko jeden uczeń z danej klasy. 
 
Najlepszy kolega 
Jest koleŜeński, chętnie słuŜy wszelką pomocą. Jest uprzejmy, uŜywa zwrotów 
grzecznościowych w stosunku do kolegów. Nie powoduje konfliktów z rówieśnikami.  
Wyboru Najlepszego kolegi dokonują wszyscy uczniowie danej klasy.  
 
 

Kategoria E 
 

Odznakę z kategorii E moŜe otrzymać tylko jeden uczeń kończący dana klasę trzecią.  
 
Wzorowy uczeń 
Odznakę tę moŜe otrzymać uczeń, który kończy klasę trzecią, a w ciągu trzech lat nauki 
osiągał bardzo dobre rezultaty, wzorowo się zachowywał oraz postępował zgodnie  
z regulaminem szkoły. 
 
 
4.   stypendium naukowe dla wybitnie zdolnych uczniów 
 

Kryteria przyznawania stypendium naukowego dla wybitnie zdolnych uczniów 
 
Kandydat do stypendium powinien: 
a)  osiągnąć najwyŜsze w szkole wyniki w nauce (oceny nie niŜsze niŜ dobre) 
b)  osiągnąć sukcesy w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. 
O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna powołana przez dyrektora szkoły.   
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5.   Nagroda Dyrektora Szkoły - uczeń kończący klasę VI 
 

Kryteria przyznawania Nagrody Dyrektora Szkoły dla ucznia klasy VI 
 

Nagrodę dyrektora szkoły moŜe otrzymać uczeń, który: 
a)  osiągnął celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, 
b)  otrzymał wzorową ocenę z zachowania, 
c)  wyróŜnił się w pracy społecznej na rzecz szkoły - aktywnie i z inicjatywą uczestniczył w 

pracach Samorządu Uczniowskiego, 
d)  reprezentował szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych. 
 
6.   Nagroda imienia Adama Mickiewicza dla najlepszego absolwenta szkoły (medal 

i nagroda pienięŜna) 
 

Kryteria przyznawania nagrody im. Adama Mickiewicza dla najlepszego  
absolwenta szkoły 

 
Nagrodę im. Adama Mickiewicza moŜe otrzymać uczeń, który: 
a)  osiągnął celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, 
b)  otrzymał wzorową ocenę z zachowania, 
c)  wyróŜnił się w pracy społecznej na rzecz szkoły - aktywnie i z inicjatywą uczestniczył w 

pracach Samorządu Uczniowskiego, 
d)  reprezentował szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, 

sportowych na szczeblu wojewódzkim, 
e)  brał udział w Konkursie Wiedzy o Adamie Mickiewiczu na terenie szkoły i zajął pierwsze, 

drugie lub trzecie miejsce. 
 
7.   Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski mogą zgłaszać uczniów - kandydatów do 

nagród przyznawanych przez organa nadrzędne szkoły. 
 
IV.  Kary 
Za niewykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu Uczniowskiego uczeń 
otrzymuje:  
        -upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy lub 
        -upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły lub 
        -nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu lub 
        -przeniesienie do równoległej klasy lub 
        -zawieszenie w prawach ucznia na okres nie dłuŜszy jednak niŜ pięć miesięcy. 
 
V.  Odwołania 

  1. Uczeń ma prawo w ciągu trzech dni odwołać się od decyzji o ukaraniu do Dyrekcji  
      szkoły. 
  2. Po rozpatrzeniu odwołania kara moŜe zostać utrzymana w mocy, uniewaŜniona       
lub zawieszona. 
 3. W terminie tygodnia od podjętej przez dyrekcję szkoły decyzji uczniowi przysługuje prawo  
     odwołania się do organu nadzorującego szkołę 

 
 


