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Regulamin Szkoły

§1
Regulamin Szkoły określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć
wzajemne zrozumienie, życzliwość, szacunek. Regulamin określa prawa i obowiązki ucznia Szkoły.
Tworzy
warunki
dla
samorządności,
partnerstwa
i ponoszenia
przez
uczniów
współodpowiedzialności za funkcjonowanie Szkoły.

§2
Prawa i obowiązki ucznia wynikające z niniejszego Regulaminu.
1. Uczeń ma prawo:
1)
do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
2)
do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony
i poszanowania godności;
3)
do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
4)
do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
5)
do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza dobra innych osób;
6)
do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)
do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce:
a) oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości,
b) zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
8)
do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN
w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych:
a) termin egzaminu klasyfikacyjnego podaje Dyrektor Szkoły, uzgadniając jego
termin z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami),
b) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu,
c) zakres egzaminu obejmuje materiał, z którego uczeń jest nieklasyfikowany,
d) egzamin występuje w formie ustnej lub pisemnej;
9)
do zaznajomienia się z terminem pisemnej pracy klasowej najpóźniej na tydzień przed
terminem oraz z zakresem materiału:
a) termin pisemnej pracy klasowej musi być podany do wiadomości ustnie i zapisany
w dzienniku najpóźniej na tydzień przed wyznaczoną datą pracy klasowej,
b) klasówka nie wpisana do dziennika, uznana jest za niezapowiedzianą – nieważną,
c) z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (np. choroba), termin
klasówki zostaje przesunięty do najbliższej lekcji,
d) sprawdzone prace klasowe zwraca się uczniom nie później niż po 3 tygodniach
(termin może ulec przesunięciu z powodu nieobecności nauczyciela),
e) ocenę wpisuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym czerwonym długopisem,
f) „kartkówka” (pisemny sprawdzian) obejmuje trzy ostatnie lekcje oraz podstawowy
materiał (decyduje nauczyciel) i nie musi być zapowiedziany wcześniej,
g) czas trwania kartkówki to 10 – 20 minut, termin jej oddania - do 7 dni,
h) w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie
więcej niż trzy,
10) do dodatkowej pomocy nauczyciela:
a) w wypadku dłuższej, usprawiedliwionej ważnymi względami nieobecności na
zajęciach szkolnych,
b) w przypadku gdy w czasie lekcji uczeń ma trudności w zrozumieniu określonych
zagadnień,
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c)

11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

pomoc ta może polegać na :
− udzielaniu dodatkowych wyjaśnień ustnych w czasie lekcji lub poza nią,
− przydzielaniu dodatkowych zadań, prac pisemnych, które po sprawdzeniu przez
nauczyciela byłyby omówione z uczniem,
− wskazaniu dodatkowych tekstów, opracowań,
− wyznaczeniu terminu powtórnego sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności,
− wyznaczeniu zdolnego ucznia, który opiekowałby się uczniem mającym
zaległości w nauce;
do korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych imprezach, zgodnie ze
swoimi możliwościami i umiejętnościami;
do odpoczynku:
a) w czasie przerw (wobec tego tylko w zupełnie wyjątkowych wypadkach
dopuszczalne jest łączenie jednostek lekcyjnych),
b) w czasie ferii (na okres ferii zimowych i letnich nie zadaje prac domowych);
do korzystania z pomieszczeń szkoły:
a) sal lekcyjnych i świetlicy, po zajęciach lub w wolne od nauki godziny, lub dni - po
uzyskaniu zgody opiekuna sali i Dyrektora szkoły,
b) z urządzeń szkolnych lub sprzętu po uzgodnieniu z nauczycielem materialnie
odpowiedzialnym i Dyrektorem szkoły,
c) z basenu uczniowie mogą korzystać tylko w ramach zajęć wychowania fizycznego
i zajęć rekreacyjnych,
d) księgozbioru biblioteki (zgodnie a jej regulaminem),
W razie uszkodzenia sprzętu czy wyposażenia sali sprawcy zobowiązani są naprawić
wyrządzone szkody;
do zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących szkolnych zmian życia szkoły
samorządowi klasowemu i wychowawcy, Samorządowi Uczniowskiemu lub bezpośrednio
Dyrekcji;
do wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się
w organizacjach działających w Szkole;
do powołania organów Samorządu Uczniowskiego:
a) samorządu klasowego:
− wybierany jest w głosowaniu, przy obecności wychowawcy, przez uczniów
danej klasy,
− za wybrane uważa się te trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów
i akceptację wychowawcy klasy,
− do samorządu mogą zostać wybrani tylko ci uczniowie, którzy przestrzegają
Regulaminu Szkoły;
b) członkowie Samorządów Klasowych na spotkaniu ogólnym dokonują spośród
siebie wyboru Samorządu Uczniowskiego w składzie:
− przewodniczący,
− zastępca przewodniczącego,
− członkowie zarządu (6 do 8);
c) Samorząd wybierany jest przez tajne głosowanie wszystkich uczniów szkoły –
wybory organizuje Samorząd ustępujący;
d) wszyscy uczniowie mają prawo działać w sekcjach samorządu;
e) członek Samorządu musi dobrze wypełniać obowiązki ucznia;
f) jeśli członkiem samorządu zostaje wybrany uczeń pełniący funkcję gospodarza
klasy, rezygnuje z jednego ze stanowisk;
do ośmiu godzin lekcyjnych w ciągu dnia;
uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji z powodu ważnych przyczyn;
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uczniowie klas pierwszych w ciągu pierwszych dwóch tygodni maja prawo do tzw. „okresu
ochronnego” (bez ocen niedostatecznych).
2. Uczeń ma obowiązek:
1)
systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły:
a) wykorzystywać w pełni czasu przeznaczony na naukę,
b) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,
c) systematycznie i aktywnie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;
2)
godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej;
3)
okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowywać
się zaleceniom i zarządzeniom Dyrekcji oraz pracowników Szkoły, Rady Pedagogicznej,
nauczycieli oraz ustaleniom Rady Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego;
4)
dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów:
a) uczeń nie pali tytoniu,
b) nie pije alkoholu,
c) nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
d) jest czysty i schludny;
5)
przestrzegać zasad współżycia społecznego;
6)
troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości
i porządku na terenie szkoły;
7)
po każdym dzwonku na lekcję ustawić się w dwuszeregu przed wyznaczoną salą
i spokojnie oczekiwać na przyjście nauczyciela;
8)
przebywać w czasie przerw (lub w czasie nieprzewidzianej, krótkiej przerwy w zajęciach)
na terenie szkoły – np. w świetlicy szkolne;
9)
uczeń ma obowiązek - w przypadku gdy nauczyciel tego żąda - jak najszybciej
skontaktować swoich rodziców z nauczycielem, wychowawcą lub Dyrekcją;
10) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach:
a) dostarczyć usprawiedliwienie na najbliższej godzinie wychowawczej,
b) usprawiedliwienie nie może być dostarczone później niż w dwa tygodnie po
nieobecności,
c) w przypadku nie dotrzymania terminu nauczyciel ma prawo nie usprawiedliwić
nieobecności ucznia,
d) nieobecności uczniów niepełnoletnich usprawiedliwiają rodzice,
e) uczniowie pełnoletni mogą sami usprawiedliwić nieobecności w szkole za pisemna
zgoda rodziców,
f) jeśli uczeń spóźni się na lekcję, należy zaznaczyć mu to spóźnienie,
a w uzasadnionych przypadkach – usprawiedliwić,
g) usprawiedliwienie nieobecności na egzaminach może nastąpić tylko na podstawie
zaświadczenia lekarskiego,
h) z ważnych powodów uczeń może uzyskać zwolnienie:
− z lekcji lub jej części u nauczyciela prowadzącego zajęcia,
− z kilku godzin u wychowawcy, a w razie nieobecności u Dyrektora,
− zwolnienie z kilku dni uzyskuje uczeń tylko za zgodą Dyrektora Szkoły
i) w sytuacji złego samopoczucia niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny
zobowiązany jest do odebrania dziecka ze szkoły;
11) uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy w momencie rozpoczęcia zajęć
lekcyjnych;
12) zostawić swoją odzież w szatni szkolnej.
21)

§3
1. Szkoła stosuje różne rodzaje nagród i kar wobec uczniów.
2. Dyrektor szkoły określa zasady ich stosowania, w szczególności odnośnie przypadków,
w których decyduje o skreśleniu z listy uczniów.
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3. Nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Szkoła ma obowiązek informowania uczniów, prawnych opiekunów o przyznanej mu nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.
5. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów.
6. Uczeń może otrzymywać nagrody za:
1)
wzorową postawę;
2)
wybitne osiągnięcia;
3)
reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach.
7. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez
oświatowe władze oraz instytucje i organizacje w/g odrębnych zasad.
8. Rodzaje nagród szkolnych:
1)
pochwała udzielona przez wychowawcę wobec klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego;
2)
pochwała udzielona przez nauczyciela przedmiotu wobec klasy z wpisem do dziennika;
3)
wyróżnienie i pochwała udzielona przez Dyrektora szkół wobec wszystkich uczniów;
4)
przyznanie nagrody książkowej za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre
sprawowanie - na koniec roku szkolnego;
5)
nagrody książkowe za specjalne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach
sportowych, itp., przyznawane przez Dyrektora szkoły pod koniec roku szkolnego;
6)
list pochwalny do rodziców;
7)
wspólna wycieczka dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce w danym roku
szkolnym;
8)
udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę (warunkiem jest zachowanie
przynajmniej 85% frekwencji).
9. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły:
1)
upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego
i powiadomieniem rodziców oraz pedagoga szkolnego;
2)
upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły ( może być udzielona publicznie wobec
uczniów) z wpisem do dziennika lekcyjnego i powiadomieniem rodziców oraz pedagoga
szkolnego;
3)
pracami porządkowymi społeczno – użytecznymi na rzecz szkoły, w ramach wychowania
przez pracę;
4)
zawieszeniem w prawach:
a) do zajęć pozalekcyjnych,
b) do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
c) do korzystania z niektórych form opieki socjalnej;
5)
zawieszeniem w prawach ucznia, z zachowaniem wykonywania obowiązków ucznia (karę
na czas określony wyznacza Dyrektor);
6)
usunięciem ze Szkoły w przypadku rażącego naruszenia Statutu Szkoły i Regulaminu
Szkoły (tryb postępowania w tym przypadku określa Statut Szkoły).
10. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kar:
1)
od kary wymierzonej przez nauczyciela - do wychowawcy lub pedagoga;
2)
od kary wymierzonej przez wychowawcę - do Dyrektora Szkoły;
3)
od kary wymierzonej przez Dyrektora - do Rady Pedagogicznej;
4)
samorząd klasowy lub szkolny może się zwrócić do Rady Pedagogicznej o rozpatrzenie
sprawy;
5)
od kary usunięcia ze Szkoły do Kuratora Oświaty.

§4
Ze względów estetycznych oraz bezpieczeństwa zabrania się noszenia:
1)
odzieży odsłaniającej brzuch;
2)
bluzek ze zbyt dużym dekoltem odsłaniającym biust;
3)
spódniczek krótszych niż do połowy uda oraz spodenek odsłaniających pośladki;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

koszulek na ramiączkach;
kolczyków i innych ozdób umieszczonych na twarzy oraz w pępku;
zbyt długich kolczyków w uszach;
biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu swojemu i innych (np. biżuterii skórzanej
z metalowymi ćwiekami);
metalowych osłon na palce;
gadżetów klubów sportowych (np. smycze, koszulki, bluzy, szaliki, czapki, chusty
naszywki);
butów na obcasie z metalowym flekiem;

§5
1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej,
wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i z Radą Rodziców powinny być
rozpatrywane przy udziale zainteresowanych stron.
2. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstałego innego sporu,
który nie rozstrzygnięto w obrębie Szkoły, uczeń ma prawo odwołania się do władz
oświatowych.
3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani. w razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony Dyrektora szkoły,
pedagoga szkolnego, Rady Szkoły.
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