
Regulamin 

Szkoły Podstawowej nr 20 

im. 2 Morskiego Pułku Strzelców 

w Gdyni 

 
 

Podstawa prawna 
 
Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni zwana 
dalej Szkołą, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie 
oświaty z późniejszymi zmianami, w oparciu o zasady sformułowane w Statucie 
Szkoły, obowiązujące w szkole regulaminy oraz zarządzenia Dyrektora Szkoły. 
 

Organizacja pracy szkoły 

 

1. Szkoła jest otwarta od godz. 6.30 do 17.35, tylko i wyłącznie dla uczniów i 
pracowników Szkoły Podstawowej nr 20. 

2. Osoby niebędące pracownikami szkoły mogą wejść na teren szkoły 
po uprzednim zgłoszeniu do pracownika obsługi. 

3. Sekretariat przyjmuje interesantów w/g harmonogramu wywieszonego 
na drzwiach sekretariatu. 

4. Biblioteka oraz pedagog i psycholog szkolny pracują w/g 
harmonogramów wywieszonych na drzwiach gabinetów. 

5. Świetlica szkolna funkcjonuje od godz. 6.30 do 17.30, zgodnie 
z obowiązującym Regulaminem Świetlicy. 

6. W szkole działa stołówka szkolna. Uczniowie korzystają ze stołówki 
zgodnie z określonym regulaminem. 
 

Prawa Ucznia 

 
1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanej nauki i bezpiecznych 

warunków przebywania w szkole oraz do korzystania ze wszystkich sal 
lekcyjnych i urządzeń w szkole zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 
obowiązujących regulaminów.  
 

2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, a także 
do zachowania i ochrony własnej prywatności. W szczególności nie może 
być w żaden sposób dyskryminowany ze względu na pochodzenie, rasę, 
narodowość, wyznanie, stan zdrowia lub stan posiadania. 

 
3. Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile 

odbywa się to w kulturalny sposób, nie obraża to uczuć innych osób i nie 
narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i założeniami Szkoły.  



4. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań 
poprzez uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez 
szkołę dla jego grupy wiekowej np. zielonych szkołach, wycieczkach, 
zajęciach dodatkowych na terenie szkoły. 
 

5. Uczeń ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej wiedzy 
i jawnych kryteriów oceniania. Ocena jest wystawiana za wiadomości, 
uzyskiwany postęp, włożony wysiłek, systematyczność pracy 
i uczestnictwa w zajęciach, terminowe wywiązywanie się z nałożonych 
obowiązków, wykazywanie zainteresowania i rzetelny udział w zajęciach.  
 

6. Uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność 
samorządową. 
 

7. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

8. Uczeń ma prawo w sytuacjach konfliktowych do odwoływania się w/g 
ustalonego systemu: 
 
 nauczyciel przedmiotu 
 wychowawca klasy 
 pedagog szkolny 
 dyrektor szkoły 
 

Obowiązki ucznia 

 

1. Podstawową powinnością ucznia jest nauka oraz systematyczne 
i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne, w tym także zajęcia 
pozalekcyjne, na które został zapisany. 
 

2. Uczeń przychodząc wcześniej do szkoły nie przeszkadza innym w nauce – 
przebywa w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

 
3. Uczeń zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach, wykonywać 

polecenia nauczycieli, szanować pracę nauczycieli, kolegów i koleżanek 
oraz innych osób, nie zakłócać toku zajęć, a także terminowo wykonywać 
zadania domowe. 

 
4. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręczników, zeszytów, pomocy 

i przyborów potrzebnych na zajęciach.  
 

5. Uczeń ma obowiązek dbania o wypożyczone podręczniki i zwrócenia ich 
przed zakończeniem roku szkolnego lub odkupienia ich w przypadku 
zagubienia lub zniszczenia książek. 

 
6. Uczeń, który z różnych przyczyn (choroba, wyjazd, zawody sportowe, 

udział w konkursach itp. ) był nieobecny na lekcjach, jest zobowiązany 
do uzupełnienia materiału. 

 



7. Uczeń ma obowiązek postępować uczciwie i godnie, okazywać szacunek 
innym osobom, zarówno dorosłym, jak i uczniom. 

 
8. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia 

z ludźmi, w tym kultury słowa. 
 

9. Uczniowi nie wolno głosić poglądów nawołujących do nienawiści, 
nietolerancji wobec kogokolwiek. 

 
10. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych 

przez władze szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

11. Uczeń nie może w jakiejkolwiek formie naruszać godności innych osób 
(słowem, gestem, czynem). 

 
12. Uczeń nie może naruszać cudzej własności, ani korzystać z rzeczy 

innych osób bez pozwolenia. 
 

13. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. 
Nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego lub innych. 

 
14. Uczeń ma obowiązek być ubrany schludnie oraz stosownie do sytuacji, 

a także do warunków atmosferycznych tak, aby mógł uczestniczyć 
w zajęciach odbywających się w i poza budynkiem szkolnym.                    
W szczególnie rażących przypadkach niedostosowania, zachowania lub 
ubioru nauczyciel ma prawo do pozostawienia dziecka w szkole pod opieką 
innego nauczyciela. 

 
Schludny wygląd w rozumieniu tego regulaminu to: 

 strój który jest odpowiedni do sytuacji - zakryty brzuch, dekolt, spodnie i 
spódnice o nie budzącej kontrowersji długości, brak nakryć głowy 

 biżuteria - kolczyki jedynie w uszach, niewielkich rozmiarów 

 niedopuszczalne są ekstrawaganckie: fryzury i makijaż 

 w czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy, 
podczas codziennych zajęć i wyjść klasowych obowiązuje stosowny 
strój szkolny 

 

15.  Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia, spożywania 
i rozprowadzania środków uzależniających (w tym: napoje energetyzujące, 
e- papierosy i inne). 
 

16.  Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd szkoły i jej otoczenia, troszczyć 
się o należyty stan pomieszczeń szkolnych i wyposażenia szkoły 
ze szczególnym uwzględnieniem swojej klasy. Za szkody dokonane 
przez uczniów odpowiadają materialnie sprawcy, rodzice 
lub opiekunowie prawni. 

 



17. Uczniów obowiązuje dbanie o dobro wspólne. Powinni oni zgłaszać 
pracownikom Szkoły zauważone uszkodzenia i awarie, dbać o dekoracje 
w klasach i na korytarzu. 

 
18. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania pracy innych uczniów 

i wszystkich pracowników Szkoły. 
 

19. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia. W przypadku braku 
obuwia na zmianę uczeń zobowiązany jest poinformować administrację 
szkoły i dostosować się do jej poleceń. 

 
20. Uczeń musi przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły przepisów 

bezpieczeństwa (w tym regulaminu korzystania ze świetlicy, 
z biblioteki, boisk, kortów, sali gimnastycznej, basenu i placu 
zabaw), a także prawidłowo reagować na występujące zagrożenia. 

 
21. Regulamin obowiązuje także w trakcie wszystkich wyjść i zajęć 

odbywających się poza szkołą. 
 

22. O każdym wyjściu ucznia ze szkoły w czasie zajęć (np. do lekarza) 
musi być uprzednio poinformowany wychowawca klasy. Pisemne 
zwolnienie winno zawierać formułę: ,,Biorę całkowitą odpowiedzialność 
za bezpieczny powrót dziecka do domu" i być dostarczone nauczycielowi, 
z którego lekcji uczeń się zwalnia. 

 
23. Uczniowie którzy przybyli do szkoły na rowerze, deskorolkach 

i innych sprzętach sportowych, winni zachować zasady obowiązujące 
na terenie obiektu szkolnego i zostawienie go w wyznaczonym 
do tego celu miejscu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za w/w 
pozostawione sprzęty. Bezwzględnie pozostają wolne ciągi trakcyjne 
dla pieszych i osób uprzywilejowanych w obrębie budynku. 

 
24. Zgoda rodziców na samodzielny powrót dziecka do domu musi być 

przedstawiona na piśmie w formie:,, Biorę całkowitą odpowiedzialność 
za samodzielny powrót dziecka do domu''. 
 

25.  Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia ma wpływ na ocenę zachowania. 
 

Zasady Porządkowe 

 
1. Podczas zajęć lekcyjnych urządzenia mobilne muszą być wyłączone i 

schowane. Użycie telefonu dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela 
lub wychowawcy. Podczas przerw urządzenia służą wyłącznie do 
komunikowania się (ROZMOWY I SMS). 
 

2. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów i substancji zagrażających 
bezpieczeństwu uczniów. 
 

3. Nie zaleca się przynoszenia przedmiotów wartościowych. 



4. Atmosfera i porządek na lekcji mają duży wpływ na wyniki naukowe 
uczniów. W związku z tym: 
 

 ucznia obowiązuje punktualne przybycie na lekcje ok. 10 min. przed 
zajęciami 

 dzwonek jest sygnałem do rozpoczęcia lekcji, po nim uczeń ustawia 
się pod klasą, uczeń wchodzi do klasy w obecności nauczyciela 

 uczeń spóźniony po wejściu do klasy usprawiedliwia się i zajmuje 
miejsce w ławce 

 w wyznaczonych szatniach (w tym również szatnia w-f) należy po 
zmianie stroju i obuwia pozostawić porządek 

 na ławce lekcyjnej pozostają jedynie przybory do pisania, zeszyt 
i książki z danego przedmiotu, inne niezbędne pomoce naukowe 

 w szczególności na ławce nie powinny znajdować się : 
- jedzenie i picie, 
- zabawki rozpraszające uwagę, 
- części garderoby, 

 uczeń zachowuje się w sposób umożliwiający nauczycielowi 
prowadzenie lekcji, a w szczególności respektuje wszelkie jego 
polecenia 

 ucznia obowiązuje szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i 
kolegów i koleżanek 

 uczeń powinien utrzymywać porządek wokół swojej ławki i w klasie, 
szanować własność innych osób, dbać o powierzony klasie sprzęt i 
pomoce naukowe, niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie 
uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych 

 uczeń nie wychodzi z klasy przed wyraźnym sygnałem nauczyciela, 
że lekcja została zakończona 

 uczeń ustawia krzesła na ławki, jeżeli jest to ostania lekcja w tej 
klasie 

 bez uzgodnienia z nauczycielem w szkole nie wolno nagrywać 
ani fotografować 

 
5. W czasie przerw i zajęć świetlicowych uczniowie stosują się do zaleceń 

nauczycieli. Uczniom nie wolno: 
 
 siadać na parapetach i klatkach schodowych 
 przebywać przed budynkiem szkolnym lub na boisku bez opieki 
nauczyciela 
 opuszczać budynku szkoły 
 przebywać w szatniach oraz łączniku z nową częścią szkoły 
 uczniom klas 1-3 nie wolno bez zgody nauczyciela korzystać z automatu  
 

6. Aby używać urządzeń mobilnych podczas przerw należy otrzymać zgodę 
nauczyciela dyżurującego. Obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i 
nagrywania. 
 

7. W jadalni trzeba przestrzegać ogólnie panujących norm dobrego 
wychowania. 



8. Uczniowie w czasie przerw nie przebywają w toalecie szkolnej bez 
potrzeby, nie gromadzą się, w kabinie może przebywać tylko jedna osoba. 
Uczniowie klas I-III korzystają z toalet na swoim piętrze. 

 
9. Uczeń ma obowiązek informować nauczyciela dyżurującego o wszystkich 

niepokojących zdarzeniach.  
 

10. Po lekcjach należy zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy kolegom 
i nauczycielom tych klas, w których trwają jeszcze lekcje lub zajęcia 
pozalekcyjne. 

 
11. W szatni należy pozostawić porządek, buty zamienne zabieramy 

ze sobą do domu. 
 

12.  Uczeń nie opuszcza samowolnie terenu szkoły, również w czasie przerw 
(czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej 
– według planu zajęć ucznia). 

 
13.  Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii i etyki przebywa w czasie ich 

trwania w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 
 

14. Szczegółowe przepisy dotyczące zachowania i zasad bezpieczeństwa 
w sali sportowej, biblioteki, pływalni są ujęte odrębnymi przepisami. 

 
15. Zasady obowiązujące podczas wyjść i wycieczek są szczegółowo 

ustalone na każdy wyjazd. Każdy uczeń musi sobie zdawać sprawę, 
że wychodząc poza teren szkoły reprezentuje jej dobre imię. W związku 
z tym obowiązują go wszystkie stosowne zasady regulaminu szkolnego 
oraz bezwzględne posłuszeństwo wobec opiekunów. 

 

16.  Uczeń, który z powodu złego stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn 
nie może uczestniczyć w zajęciach, może opuścić teren szkoły jedynie w 
towarzystwie swoich rodziców (opiekunów prawnych) lub innej dorosłej 
upoważnionej osoby. Osoba odbierająca ucznia zobowiązana jest do 
pisemnego zwolnienia zawierającego formułę „Biorę całkowitą 
odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu”. 

 

17. Rodzice uczniów klas I-III nie wchodzą z dziećmi do szatni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przepisy Końcowe 

1. Każda zmiana Regulaminu wymaga opinii Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015 r., z późniejszymi zmianami. 
3. Regulamin zostanie podany do wiadomości członkom społeczności 

szkolnej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły 
i wydrukowanie oraz zawieszenie w widocznych miejscach 
na szkolnych holach. 
 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Rodziców 24.09.2015, 19.09.2017  

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 28.09.2015, 28.09.2017 i 31.08.2022r. 


