
                     Regulamin Ucznia 

 

Szkoły Przedmiotów Ojczystych 
im. Jana Pawła II 

przy Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium 

 

 
                                                         § 1 

 

Niniejszy Regulamin stanowi o prawach i obowiązkach wszystkich uczniów oraz o zasadach 

wzajemnych relacji pomiędzy uczniami i pracownikami szkoły.  

 

§ 2 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

1. zapoznania się z Regulaminem Uczniowskim;  

2. zdobycia wiedzy o Polsce w języku polskim; 

3. zgłaszania Wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy; 

4. życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5. sprawiedliwej, jawnej oceny; 

6. uczestnictwa i uzyskania informacji o olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz 

pomocy w przygotowaniu się do nich; 

7. reprezentowania szkoły w przeglądach, zawodach oraz innych imprezach zgodnie ze swoimi 

umiejętnościami i zainteresowaniami; 

8. opieki duszpasterskiej, przez którą rozumie się przeżywanie roku liturgicznego, posługę                                        

sakramentalną, rekolekcje, wyjazdy o charakterze religijnym; 

9. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach organizowanych 

przez szkołę;  

10. zwracania się do Wychowawcy klasy, Dyrekcji Szkoły z wszystkimi trudnymi sprawami; 

11. opieki wychowawczej, poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej lub psychicznej; 

12. wyrażania swoich opinii w formie powszechnie akceptowanej, w stosownym miejscu i 

czasie; 

13. korzystania ze sprawnych i bezpiecznych urządzeń oraz higienicznych warunków 

sanitarnych; 

14. korzystania z przerw między lekcjami. 

 

                                                                             § 3 

 

Uczeń ma obowiązek: 

 

1. przestrzegać Regulaminu Uczniowskiego, ustaleń Dyrekcji Szkoły i innych zarządzeń 

szkolnych; 

2. mówić w czasie pobytu w szkole po polsku; 

 

 



 

 

3. uczęszczać systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne, aby być klasyfikowanym           

i promowanym do następnej klasy. Uczeń nie może być klasyfikowany, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu jego 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych w liczbie przekraczającej połowę czasu 

przewidzianego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany                 

z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny; 

      4.   aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i przestrzegać ustalonych podczas ich     

            trwania zasad i reguł: 

• przynosić na zajęcia lekcyjne obowiązujące podręczniki, zeszyty i przybory;                               

• systematycznie i samodzielnie odrabiać zadania domowe;  

• przekazywać rodzicom na bieżąco informacje o swoich wynikach w nauce i zachowaniu, 

w tym informacje pisemne od nauczycieli;  

• uzupełniać zeszyty oraz ćwiczenia z lekcji, na których był nieobecny; 

5.  regularnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych (próby, występy szkolne, itp.)                         

 podjętych z własnej woli; 

6.  dostarczać nauczycielowi pisemnych usprawiedliwień w przypadku zwalniania się  

             w trakcie zajęć lekcyjnych oraz przy powtarzających się nieobecnościach szkolnych; 

       7.   w przypadku samodzielnego powrotu do domu przedstawić pisemną zgodę rodziców; 

       8.   uczestniczyć w szkolnych uroczystościach religijnych i patriotycznych oraz rekolekcjach   

             wielkopostnych;                                   

        9.  stosować się do wskazań klasowych i szkolnych dyżurnych; 

      10.  zachowywać się w sposób kulturalny i bezpieczny, a w szczególności: 

• w każdym miejscu i okoliczności dbać o dobre imię szkoły, oraz tworzyć 

i podtrzymywać jej tradycje; 

• szanować symbole religijne i narodowe; 

• wykonywać polecenia nauczycieli podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 

• okazywać szacunek osobom dorosłym, pozdrawiać je i używać kulturalnego słownictwa;  

• uprzejmie odnosić się do koleżanek i kolegów; 

• dbać o czystość pomieszczeń szkolnych, w odpowiedni sposób korzystać z                          

sanitariatów, 

• podczas przerw przebywać tylko na terenie do tego wyznaczonym i pod opieką 

nauczycieli bądź dyżurujących rodziców, szanować zieleń na podwórku szkolnym; 

• używać materiałów i urządzeń znajdujących się w salach tylko za zgodą  

nauczyciela; 

• korzystać wyłącznie z pomieszczeń udostępnionych do użytku naszej szkole. 

 

                                                                            § 4 

 

W szkole w szczególny sposób zabrania się:  

 

1. zachowań i wypowiedzi godzących w dobre imię szkoły; 

2. wychodzenia podczas lekcji oraz przerw śródlekcyjnych poza teren szkoły bez zgody lub 

opieki nauczyciela; 

3. posiadania przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów, konsumpcji używek;  

4. używania wulgaryzmów słownych oraz wyrażonych w gestach; 

5. stosowania wobec innych przemocy fizycznej lub psychicznej; 

6. lekceważenia i arogancji wobec nauczycieli i osób przebywających w szkole; 

7. świadomego niszczenia mienia szkolnego i parafialnego; 

 



 

8. używania telefonów komórkowych i gier; 

      9.   korzystania z windy bez opieki osób dorosłych; 

10. zjeżdżania po poręczach oraz siedzenia na parapetach. 

11. wspinania się na stojaki na rowery znajdujące się na podwórku szkolnym. 

 

                                                                             § 5 

 

Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

 

1. osiąganie wyróżniających wyników w nauce i zachowaniu; 

2. wzorowa frekwencja; 

3. udział i sukcesy w konkursach, zawodach oraz olimpiadzie języka polskiego;                                                                                                                                                           

4. wyjątkowa pilność i rzetelność wykonywania przydzielonych obowiązków; 

5. udział w służbie liturgicznej ołtarza. 

 

Formą wyróżnienia i nagrody ucznia może być: 

 

1. wpis do dziennika lekcyjnego; 

2. pochwała Wychowawcy klasy; 

3. pochwała Dyrektora Szkoły; 

4. dyplom uznania bądź nagroda rzeczowa; 

5. wyróżnienie w gazetce szkolnej. 

 

Podstawą do ukarania ucznia może być: 

 

1. nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego i innych obowiązków szkolnych; 

2. postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów i najbliższe środowisko. 

 

Formą ukarania ucznia może być: 

 

1. upomnienie Wychowawcy klasy, wpis uwagi do dziennika lekcyjnego;  

2. nagana Wychowawcy klasy; 

3. wezwanie Rodziców do szkoły;  

4. obniżenie oceny z zachowania; 

5. nagana Dyrektora Szkoły. Uczeń, któremu udzielono niniejszej kary, traci prawo do  

reprezentowania szkoły w różnych imprezach na zewnątrz; 

6. zawieszenie w prawach ucznia. 

 

                                                                            § 6 

 

Regulamin Uczniowski obowiązuje w szkole od 1.12.2006 r. ze zmianami zatwierdzonymi  

przez Radę Pedagogiczną. Ostatnia aktualizacja: 10.09.2022                                                                                      

 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Zapoznałem się z treścią Regulaminu Ucznia …………………………………………… kl. …….. 
 

 

 

Monachium, dn. ……………………….                                                    Czytelny podpis Rodziców 


