REGULAMIN
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Prawa i obowiązki ucznia
A. Uczeń
Uczniowie mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.
2. Poszanowania swojej godności i dobrego imienia.
3. Rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce i zachowania.
4. Rozwijania zdolności i zainteresowań.
5. Odwoływania się do szkolnego rzecznika praw ucznia w spornych sprawach między nimi a nauczycielem
(zgodnie z regulaminem rzecznika).
6. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z
dyrektorem.
7. Korzystania z pomocy poradni psychologiczno - pedagogicznej, do której kieruje ich wychowawca po
rozmowie z rodzicami.
Uczniowie mają obowiązek:
1. Przestrzegania prawa szkolnego.
2. Chronienia własnego życia i zdrowia.
3. Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych.
4. Stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób.
5. Dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią.
6. Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
7. Godnego reprezentowania szkoły.
B. Samorząd Uczniowski
Uczniowie mają prawo do:
1. Uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego.
2. Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu.
3. Pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie
przestrzegania reguł demokracji.
Uczniowie mają obowiązek:
1. Traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne
zaufania i odpowiedzialne.
2. Respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go ( zgodnie z regulaminem SU ), jeżeli nie
spełniłby swoich funkcji.
C. Lekcja
Uczniowie mają prawo do:
1) Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji.
2) Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
3) Zwolnienia w ciągu dnia z zajęć lekcyjnych za zgodą wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego
lekcję, na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby rodziców (opiekunów) lub w przypadku nagłej
niedyspozycji zdrowotnej.
Uczniowie mają obowiązek:
1) Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia.
2) Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych.
3) Uzupełniania braków wynikających z absencji.
4) Noszenia codziennie zeszyt korespondencji z rodzicami (dzienniczka ucznia).
D. Sala lekcyjna
Uczniowie mają prawo do:
1. Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej.
2. Zagospodarowania gablot i plansz na korytarzu pod kierunkiem nauczyciela.
Uczniowie mają obowiązek:
1. Pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku.
2. Dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.
3. Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
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4.
5.
6.
7.

Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody w salach lekcyjnych i na terenie całej szkoły.
Zostawiania wierzchniego okrycia w szatni.
Wyłączania telefonu komórkowego na czas trwania zajęć lekcyjnych.
Przestrzegania zasad BHP w pracowniach.

E. Odpoczynek
Uczniowie mają prawo do:
1. Odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, jeżeli nie jest to sprzeczne ze specyfiką przedmiotu (np.
dwugodzinne sprawdziany).
2. W okresie przerw świątecznych i ferii do zwolnienia z zadań domowych (za wyjątkiem klas maturalnych).
Uczniowie mają obowiązek:
1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka.
3. Zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
F. Prace domowe
Uczniowie mają prawo do:
1. Uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości.
2. Ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.
Uczniowie mają obowiązek:
1. Starannego , sumiennego i samodzielnego odrabiania prac domowych oraz przestrzegania ustalonych
terminów.
G. Zeszyt przedmiotowy
Uczniowie mają prawo do:
1. Ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.
Uczniowie mają obowiązek:
1. Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.
H. Kontrola wiadomości uczniów
Przyjęte formy kontroli wiadomości uczniów określa w Szkolny System Oceniania.
Uczniowie mają prawo do:
1. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
2. Powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, z zachowaniem zasady: w ciągu dnia nie może by więcej niż jeden sprawdzian, a w ciągu
tygodnia trzy.
3. Otrzymania poprawionych i ocenionych sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni od ich napisania.
4. Poprawienia oceny ze sprawdzianu w formie ustalonej przez nauczyciela do 2 tygodni od daty wystawienia
oceny.
Uczniowie maja obowiązek:
1. Napisać wszystkie przewidziane w ciągu roku szkolnego sprawdziany z danego przedmiotu. Nauczyciel
może przedłużyć uczniowi czas na napisanie zaległego sprawdzianu, jeżeli nieobecność spowodowana
była dłuższą chorobą lub pobytem w szpitalu.
I. Zasady ustalania ocen
Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Szkolny System Oceniania. Uczeń ma prawo znać
wszystkie swoje oceny. O ocenach informuje nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca klasy.
J. Przywileje ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. Zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (tzw. np.) raz w semestrze (powinien zgłosić to na początku lekcji),
bez uzasadnienia przyczyny. Nieprzygotowanie nie dotyczy zadanej wcześniej do przeczytania lektury oraz
zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.
2. Zgłoszenia raz w semestrze braku zadania domowego.
3. Niepytania 13 dnia każdego miesiąca
4. Niepytania w dniu , w którym został wylosowany tzw. "szczęśliwy numerek", czyli liczba porządkowa ,
pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym. "Szczęśliwy numerek" jest to jedna liczba
losowana codziennie rano przez członka samorządu uczniowskiego. Uczeń nie musi odpowiadać i pisać
niezapowiedzianej kartkówki, o ile jest posiadaczem "szczęśliwego numerka".
Gdy zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu przysługuje uczniowi tylko "np.".
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Jeżeli uczeń spóźni się na jakąkolwiek lekcję traci prawo do korzystania z powyższych przywilejów do końca
trwania zajęć lekcyjnych w tym dniu.
K. Usprawiedliwienia
Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy klasy napisane przez rodziców (opiekunów) lub lekarza
usprawiedliwienia opuszczonych godzin lekcyjnych najpóźniej do siedmiu dni od momentu powrotu do szkoły.
Uczeń może również sam usprawiedliwić nieobecność przedstawiając wychowawcy wiarygodny dokument będący
potwierdzeniem jego nieobecności ( np. wezwanie do sądu, wezwanie na komisję wojskową, potwierdzenie
odbytych badań lekarskich itp.)
L. Inne ważne ustalenia
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Zajęcia lekcyjne
trwają od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia. W czasie przerw, o ile
pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.
2. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się
wówczas pod opieką nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły. Zasady korzystania z biblioteki i
czytelni określa odrębny regulamin.
M/ Zasady przyznawania nagród i kar
Nagrody:
1. Pochwała wychowawcy klasy.
a) Decyzję podejmuje wychowawca.
b) Udziela w klasie na lekcji wychowawczej.
c) Rodziców informuje na wywiadówce.
2. Pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły na apelu szkolnym.
a) Decyzję podejmuje dyrektor po konsultacji z wychowawcą i radą pedagogiczną.
b) Rodziców informuje wychowawca na wywiadówce.
3. Nagroda ufundowana przez Radę Rodziców.
a) Zgodnie z preliminarzem budżetowym Rady Rodziców
b) Opinia rady pedagogicznej.
c) Przekazuje na uroczystości wręczenia świadectw przewodniczący rady rodziców i dyrektor.
4. List pochwalny do rodziców. Wpis do księgi „Honorowych Obywateli Szkoły“.
a) Uchwała rady pedagogicznej.
Kary:
1.

2.

3.

4.

Upomnienie lub nagana wychowawcy klasy
a) Decyzję podejmuje wychowawca po rozmowie z zainteresowanym i przewodniczącym samorządu
klasowego.
b) Rodziców informuje na wywiadówce.
Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
a) Decyzję podejmuje dyrektor po rozmowie z zainteresowanym, po konsultacji z wychowawcą i radą
pedagogiczną.
b) Wychowawca rozmawia z zainteresowanym i przewodniczącym samorządu klasowego.
c) Rodziców informuje wychowawca na wywiadówce.
Przeniesienie do równoległej klasy.
a) Rozmowa dyrektora i wychowawcy z zainteresowanym uczniem oraz rodzicami.
b) Rozmowa dyrektora i wychowawcy z przewodniczącym samorządu klasowego lub szkolnego.
c) Uchwała rady pedagogicznej.
d) Decyzja administracyjna dyrektora szkoły.
Przeniesienie do innej szkoły. Usunięcie ze szkoły.
a) W sytuacjach określonych w statucie szkoły.
b) Rozmowa dyrektora i wychowawcy z rodzicami.
c) Opinia samorządu szkolnego.
d) Uchwała rady pedagogicznej.
e) Decyzja administracyjna dyrektora szkoły.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2012 r.
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