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Zasady dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami a organami Szkoły 

(Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną – nauczycielami) 

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w procedurach jest mowa o rodzicach (prawnych opiekunach)-należy przez to 

rozumieć rodzica (prawnego opiekuna) z uwagi na to, że władza rodzicielska przyznana jest obojgu 

rodzicom (prawnym opiekunom). W związku z powyższym podpis jednego rodzica (prawnego 

opiekuna) uznaje się za informację przyjętą/wiążącą przez oboje. 

§ 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni dbać o dobre imię szkoły. 

§ 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają i przestrzegają regulacji zawartych w 

Statucie Szkoły i innych dokumentach szkolnych. 

§ 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem, 

życzliwością, okazywać zrozumienie oraz przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki ucznia 

§ 5. Uczeń ma prawo: 

1) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i  zachowania; 

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, których mowa w WSO; 

4) zaznajomienia się ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami obowiązującymi w Szkole; 

5) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

6) poszanowania swej godności; 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych; 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra  osobistego osób 

trzecich; 

10) korzystania z pomocy doraźnej; 

11) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

12) uzyskania pomocy od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych; 

13) nietykalności osobistej; 

14) bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodne z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów; 

16) odpoczynku w czasie przerw; 

17) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

18) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć. 
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§ 6. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych; 

2) dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych osób; 

3) dbania o piękno mowy ojczystej; 

4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

5) dbania o majątek i mienie szkolne, 

6) wystrzegania się szkodliwych nałogów; 

7) naprawiania wyrządzonych szkód materialne na własny koszt; 

8) przestrzegania zasad kultury współżycia; 

9) dbania o honor i tradycję; 

10) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

11) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w Procedurach rozwiązywania 

sporów, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu; 

12) zachowania kulturalnej postawy podczas rozwiązywania konfliktów i sporów; 

13) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym; 

14) punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

15) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. 

 

§ 7. Strój uczniowski 

1) Uczniowie i uczennice przychodzą do szkoły ubrani odpowiednio do pogody, schludnie i 

niewyzywająco, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.  

2) W szkole jest dozwolony dyskretny makijaż oraz estetycznie pomalowane paznokcie i 

włosy. 

3) Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez uczniów, pod warunkiem, że nie 

stwarza ona zagrożenia dla zdrowia ucznia podczas uczestnictwa w zajęciach (małe 

kolczyki tylko w uszach, niewielki pierścionek, nieduża broszka lub wisiorek). 

4) W szkole uczniowie obowiązuje bezwzględny zakaz tatuowania ciała przez uczniów.  

5) Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy.  

6) Podczas uroczystości szkolnych takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

ślubowanie oraz poza szkołą, gdy uczeń oficjalnie reprezentuje Szkołę, obowiązuje strój 

galowy. 

7) Strój galowy dla chłopców to: jasna koszula i ciemne spodnie oraz ewentualnie 

marynarka lub sweter, a dla dziewcząt to: jasna bluzka i ciemna spódnica lub spodnie. 

 

§ 8. Podstawowe zasady kulturalnego zachowania 

1) Uczeń okazuje szacunek i poszanowanie godności osobistej w rozmowie z drugą osobą 

(np. uczeń nie żuje gumy, nie trzyma rąk w kieszeniach) oraz w relacjach pośrednich 

(Internet, telefon, SMS-y), podczas rozmowy z pracownikami szkoły przyjmuje postawę 

stojącą. 

2) W stołówce uczeń zachowuje się kulturalnie, zachowuje ciszę, jeśli rozmawia to 

ściszonym głosem.  
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3) Na terenie szkoły nie można nosić nakryć głowy. 

4) Młodzież nie używa wulgaryzmów i nie wszczyna bójek. 

5) Uczniowie dbają o porządek i estetykę pomieszczeń i sprzętu, z których korzystają, tj. nie 

zaśmiecają korytarzy, sal lekcyjnych; nie umieszczają napisów na ławkach, szafkach, w 

toaletach, na korytarzach i murach szkoły.  

6) Uczniowie nie biegają po korytarzach i klatkach schodowych. 

7) Uczeń może opuścić salę lekcyjną/gimnastyczna tylko za wyraźną zgodą prowadzącego 

zajęcia. 

 

§ 9. Funkcjonowanie na terenie szkoły 

1) Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły, tj. budynku i terenu wokół szkoły do ogrodzenia, 

bez wyraźnej zgody nauczyciela. Przebywają w czasie przerw w miejscach wyznaczonych 

(boisko, teren przed szkołą). 

2) Uczniowie nie przebywają, w godzinach popołudniowych, na terenie szkoły, tylko z 

uzasadnionych powodów. 

3) Uczniowie nie przebywają na terenie szkoły obecności osób nie będących jej uczniami (nie 

dotyczy rodziców/opiekunów prawnych). 

 

§ 10. Używki  

1) W szkole i jej terenie obowiązuje zakaz palenia i przynoszenia tytoniu, e-papierosów oraz 

używania i przynoszenia środków szkodliwych dla zdrowia (narkotyki, alkohol i inne 

używki), zakupu i handlu nimi. 

 

§ 11. Telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne i inne cenne przedmioty 

1) W trakcie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych.  

2) Uczeń, który używa tych urządzeń i nie reaguje na uwagi nauczyciela, musi liczyć się z 

koniecznością oddania sprzętu nauczycielowi, który przekazuje go w depozyt do 

sekretariatu szkoły (regulują to Regulacje dotyczące obowiązujących kar zawartych w 

Statucie Szkoły  i zasady postępowania w sytuacjach trudnych). 

3) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste przynoszone przez 

uczniów do szkoły (w tym telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne) oraz za 

plecaki, torby i okrycia wierzchnie pozostawione poza klasą lub szafką uczniowską bez 

nadzoru. 

 

§ 12. Niszczenie mienia szkoły i przedmioty niebezpieczne  

1) Za zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi karę 

dyscyplinarną, a jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiedzialność materialną.  

2) Uczniom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów uznawanych powszechnie za 
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niebezpieczne. 

 

§ 13. Wobec uczniów nieprzestrzegających zasad stosuje kary i nagrody zgodne ze Statutem 

Szkolnym i Regulacjami dotyczącymi obowiązujących kar zawartych w Statucie Szkoły  i zasadami 

postępowania w sytuacjach trudnych. 

 

§ 14. 1.Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych 

 

§ 15. Szkoła respektuje prawo rodziców/opiekunów prawnych do wychowywania swoich 

dzieci, a swoją rolę pojmuje, jako wspomagającą.  

 

§ 16. Rodzice/opiekunowie prawni maja prawo do: 

1) zapoznania się z Statutem Szkoły i innymi dokumentami obowiązującymi w Szkole; 

2)  rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn 

trudności; 

3) uzyskania porad w zakresie dalszego kształcenia swoich dzieci; 

4) wnioskowania o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego dziecka; 

5) wnioskowanie o realizację przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą; 

6) wyboru dla dziecka innej szkoły, w której spełnia ono obowiązek szkolny; 

a) o wyborze przez rodziców innej szkoły musi zostać powiadomiony dyrektor szkoły 

macierzystej, tj. tej, w której obwodzie zamieszkuje dziecko; 

7) zwrócić się z różnymi problemami do następujących osób: 

a) wychowawcy klasy; 

b) pedagoga szkolnego; 

c) psychologa szkolnego; 

d) Wicedyrektora Szkoły; 

e) Dyrektora Szkoły. 

 

§ 17. Rodzice/opiekunowie prawni mają następujące obowiązki: 

1) W zakresie realizacji obowiązku szkolnego: 

a) zgłosić się w szkole obwodowej celem zapisu dziecka do szkoły w roku, w którym 

dziecko kończy siedem lat; 
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b) dopilnować regularnego uczęszczania do szkoły, w razie nieobecności dziecka w 

szkole usprawiedliwić jego nieobecność najpóźniej do tygodnia od dnia powrotu 

do szkoły. 

2)  w sprawach dydaktyczno-wychowawczych: 

a) zapewnić dziecku podstawowe przybory szkolne zgodnie z realizowanym programem; 

b) dbać o codzienny wygląd i strój dziecka; 

c) kontaktować się z nauczycielem – wychowawcą oraz innymi nauczycielami w 

sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia; 

d) zapewnić dziecku warunki i miejsce i atmosferę do odrabiania zadań domowych i 

nauki; 

e) uczestniczyć w spotkaniach nauczycieli z rodzicami; 

f) odbierać wszelkiego rodzaju informacje, uwagi, zawiadomienia wysyłane przez 

nauczycieli, wychowawców, pedagogów za pomocą e – dziennika (Procedury 

korzystania z e-dziennika); 

g) usprawiedliwiać nieobecności dziecka w terminie do 7 dni od powrotu ucznia do 

Szkoły drogą e-mailową –poprzez e-dziennik. 

 

§ 18. Pojedyncze nieobecności na lekcjach środkowych w danym dniu nie mogą być przez 

rodziców opiekunów/prawnych usprawiedliwiane, chyba że uczeń na ten czas został osobiście przez 

rodziców/opiekunów prawnych odebrany ze szkoły lub pisemna prośba rodziców/opiekunów 

prawnych o zwolnienie z tych właśnie lekcji pojawiła się odpowiednio wcześniej w wiadomości e-

mailowej wysłanej poprzez e-dziennik. 

 

§ 19. 1. Formami współpracy dyrekcji i nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi są: 

1) spotkania indywidualne, kontakty telefoniczne, zebrania szkolne, e-dziennik, posiedzenia 

Rady Rodziców. 

2. Obecność rodziców na zebraniach i w trakcie uroczystości szkolnych jest mile widziana i 

pożądana.  

3. Rodzice kontaktujący się z nauczycielami  nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, 

spotkania poza zebraniami szkolnymi mogą odbywać się w terminach dogodnych dla obu stron.  

4. Najważniejsze informacje i dokumenty szkolne znajdują się do wglądu dla rodziców na 

stronie internetowej szkoły. 

5. W przypadku kiedy rodzice/opiekunowie prawni podejmują decyzję o zgłoszeniu problemu 

dziecka w Szkole, zgłaszają się do: 

1) wychowawcy klasy, który samodzielnie lub w porozumieniu z innymi podejmuje próbę 

rozwiązania problemu; 

2) Wicedyrektora Szkoły w przypadku kiedy problem nie został rozwiązany w sposób 

satysfakcjonujący dla rodziców/opiekunów prawnych; 

3) Dyrektora Szkoły, kiedy działania Wicedyrektora Szkoły, w rozwiązaniu problemu, nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
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§ 20. Zachowanie drogi służbowej jest obowiązkowe. 

 

Rozdział 3. Postanowienia końcowe 

§ 21 . Zmiany do Zasady dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami a organami Szkoły 

(Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną – nauczycielami) wprowadza Dyrektor Szkoły. 

1. Zasady dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami a organami Szkoły (Dyrekcją Szkoły, 

Radą Pedagogiczną – nauczycielami wprowadza się w życie Zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły.  

2. Zasady dobrych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami a organami Szkoły (Dyrekcją Szkoły, 

Radą Pedagogiczną – nauczycielami wchodzą w życie 14 września 2017 roku. 

 

 

 


