REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
ROZDZIAŁ I
OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 1. Uczeń ma obowiązek :
1) dbać o honor i tradycje szkoły , współtworzyć jej autorytet;
2) właściwie zachować się podczas śpiewania hymnów oraz wobec sztandaru;
3) uczęszczać na wszystkie zajęcia objęte programem nauczania i nie opuszczać ich,
bez uzasadnionej przyczyny. Jeżeli uczeń opuścił zajęcia szkolne, rodzice lub
prawni opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność w ciągu
tygodnia;
4) punktualnie przychodzić na zajęcia;
5) aktywnie uczestniczyć w zajęciach ,z uwagą śledzić tok lekcji , nie przeszkadzać
nauczycielowi i kolegom swoim zachowaniem , zgodnie współpracować z
kolegami;
6) przestrzegać norm zachowania ustalonych z nauczycielem;
7) przygotowywać się do zajęć lekcyjnych , odrabiać zadania domowe , przynosić
wymagane podręczniki i przybory szkolne;
8) uzupełnić braki w wiadomościach , spowodowane nieobecnością na zajęciach , w
terminie uzgodnionym z nauczycielem;
9) dbać o urządzenia , wyposażenie oraz pomieszczenia szkolne oraz o porządek w
otoczeniu szkoły. Każdy uczeń odpowiada osobiście za zniszczony sprzęt (jego
rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do naprawy lub zapłacenia za
naprawę);
10) przychodzić do szkoły czysty , schludnie i estetycznie ubrany;
11) nosić strój galowy z okazji szkolnych uroczystości (chłopcy- biała koszula/ sweter,
wizytowe granatowe lub czarne gładkie spodnie lub garnitur, dziewczynki- biała
bluzka/ koszula/ sweter, granatowa lub czarna spódnica lub gładkie spodnie);
12) strój galowy obowiązuje podczas uroczystości(tj. inauguracja roku szkolnego,
Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji,
zakończenie roku szkolnego) oraz podczas innych świąt/ ceremonii, po uprzednim
zarządzeniu przez dyrektora;
13) podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy,
14) w budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach
niepozostawiających śladów;
15) w budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu;
16) uczniowie i uczennice przychodzą do szkoły bez kolorowego makijażu, bez
kolorowego manicure;
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17) fryzury uczniów (dziewcząt i chłopców) muszą odpowiadać zasadom higieny
(dopuszcza się farbowanie włosów w kolorach naturalnych);
18) wchodzić do szkoły przez szatnię , gdzie pozostawia okrycie i zmienia obuwie;
19) kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią ,dbać o piękno mowy ojczystejzabrania się używania wulgaryzmów;
20) przestrzegać zasad współżycia społecznego w szczególności: okazywać szacunek
dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
szanować poglądy innych;
21) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów;
22) sumiennie wywiązywać się z obowiązków dyżurnego tzn. przygotować do zajęć
tablicę i wskazane przez nauczyciela pomoce , wietrzyć salę;
23) reprezentować szkołę jeśli zostanie do tego wyznaczony przez nauczyciela;
24) przekazywać niezwłocznie rodzicom wszelkie informacje, do których został
zobowiązany przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela;
25) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i klasowych.
ROZDZIAŁ II
PRAWA UCZNIA
§ 2. Uczeń ma prawo:
1) znać przedmiotowe systemy oceniania i wymagania edukacyjne na poszczególne
oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania;
2) znać termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy krótkich
sprawdzianów i kartkówek );
3) pisać jedną pracę klasową w ciągu dnia;
4) poprawiać ocenę z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
5) poznać ocenę z pracy pisemnej w ciągu 14 dni od chwili jej napisania;
6) w dowolnej chwili zapoznać się ze swoimi ocenami;
7) do nieodpowiadania w danym dniu jeżeli jego numer w dzienniku lekcyjnym jest
zgodny ze szczęśliwym numerem wylosowanym na dany dzień(nie dotyczy prac
klasowych i sprawdzianów zapowiedzianych wcześniej);
8) do pełnego wykorzystania czasu w okresie przerw międzylekcyjnych (ferie,
przerwy świąteczne są zwolnione od pisemnych zadań domowych);
9) do pomocy koleżeńskiej na terenie klasy pod kierunkiem wychowawcy,
nauczyciela przedmiotu, pedagoga;
10) do dodatkowych wyjaśnień od nauczyciela jeżeli zgłasza niezrozumienie materiału
będącego przedmiotem lekcji;
11) uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych , logopedycznych oraz prowadzonych
na terenie szkoły programach profilaktycznych;
12) rozwijać swoje zdolności i zainteresowania podczas prowadzonych w szkole zajęć
pozalekcyjnych .
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ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
ORAZ KONTAKTY Z RODZICAMI ZE SZKOŁĄ
§ 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo:
1) wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka;
2) uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych i pozalekcyjnych organizowanych
przez szkołę z wyjątkiem tych , w których liczba uczestników jest ograniczona
(wycieczki, wyjazdy).
§ 4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:
1) kontrolować postępy dziecka w nauce i interesować się jego zachowaniem na
terenie szkoły;
2) po wezwaniu przez pracownika pedagogicznego szkoły mają obowiązek
skontaktować się z nim niezwłocznie , a gdy tego wymaga sytuacja stawić się
osobiście w szkole w ciągu trzech dni od otrzymania wezwania;
3) kontaktowania się z nauczycielem w czasie zebrań klasowych, konsultacji,
indywidualnie po uprzednim umówieniu się.
ROZDZIAŁ IV
NAGRODY
§ 5.1. Za wzorową i przykładną postawę oraz wysokie wyniki w nauce uczeń może
otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
1) pochwałę ustną wychowawcy na forum klasy;
2) pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców;
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły;
4) dyplom uznania dla ucznia;
5) nagrody rzeczowe i książkowe ufundowane przez Radę Rodziców;
6) stypendium naukowe.
2. Nagrodę za wysokie wyniki w nauce otrzymuje uczeń , który uzyskał średnią
ocen z przedmiotów objętych obowiązkowym nauczaniem uprawniającą go do
otrzymania świadectwa z wyróżnieniem i najwyższe oceny zachowania (bardzo dobre,
wzorowe).
3. O przyznanie nagrody dla ucznia mogą wnioskować :
1) dyrektor szkoły;
2) wychowawca;
3) członek Rady Pedagogicznej;
4) opiekun Samorządu Uczniowskiego lub innej organizacji działającej na terenie
szkoły.
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ROZDZIAŁ V
KARY
§ 6.1. W przypadku niestosowania się przez ucznia do przepisów niniejszego
Regulaminu przewiduje się następujące kary:
1) upomnienie ustne wychowawcy;
2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy;
3) rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem szkolnym;
4) upomnienie ustne dyrektora szkoły;
5) pisemne upomnienie dyrektora szkoły;
6) nagana dyrektora szkoły;
7) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy;
8) przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą
ucznia.
ROZDZIAŁ VI
SPRAWY RÓŻNE
§ 7. Uczeń przebywający w szkole powinien wykonywać polecenia nauczycieli i
innych pracowników szkoły. W przypadku, gdy uczeń nie może wykonać polecenia lub
uważa, ze polecenie to jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, ma prawo zwrócić
się do wychowawcy lub dyrektora szkoły o zwolnienie go z tego obowiązku.
§ 8. Uczeń może opuścić teren szkoły tylko za pozwoleniem nauczyciela lub za
zgodą rodziców (prawnych opiekunów), w czasie przerw nie może wychodzić poza
teren szkoły.
§ 9.Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć . Jeżeli uczeń przyjdzie wcześniej , czas do rozpoczęcia zajęć
spędza w świetlicy szkolnej lub na korytarzu na niskim parterze .
§ 10.Zabrania się uczniom zapraszania do szkoły osób obcych ( kolegów,
rodzeństwa).
§ 11 . Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych
środków odurzających ,nie namawia do tego innych.
§ 12 . Klasa ma prawo zorganizować raz w roku szkodnym wycieczkę krajoznawczą
3 - 4 dniową lub biwak . Zgodę na zorganizowanie wycieczki, a tym samym zwolnienia
z zajęć wyraża dyrektor szkoły.
§ 13. Wycieczki jednodniowe mogą być traktowane jako wycieczki przedmiotowe.
§ 14. Dyskoteki klasowe, szkolne mogą odbywać się za zgodą dyrektora ,po
uzgodnieniu terminu , zapewnieniu opieki nauczycieli lub nauczycieli i rodziców
§ 15.Uczeń na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych nie może używać telefonu
komórkowego.
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ROZDZIAŁVII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. Regulamin szkolny oraz zmiany regulaminu opiniują: Rada Samorządu
Szkolnego i Rada Rodziców, zatwierdza Rada Pedagogiczna większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 swego składu .
§ 17. Regulamin obowiązuje od chwili zatwierdzenia i może być zmieniony w części
lub w całości przez Radę Pedagogiczną
§ 18. Regulamin funkcjonuje jako dokument uzupełniający postanowienia Statutu
Szkoły.
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