Regulamin szkolny

I

WSTĘP

1. Głównym celem dydaktyczno – wychowawczym szkoły jest wspomaganie uczniów
w rozwoju ich osobowości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie do
aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.
2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia: odpowiedzialności,
uczciwości, szacunku dla każdego człowieka, miłości ojczyzny, otwarcia na wartości
uniwersalne.
3. Regulamin szkolny określa prawa i obowiązki ucznia. Jest dla nich gwarancją, której
przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem
zobowiązań, z których wykonania jest rozliczany.

Podstawy organizacyjne życia szkoły.
1. Podstawowymi formami organizacyjnymi działalności szkoły są:
a) obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodne z planem nauczania,
b) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
2. Organizacja lekcji:
a) godzina lekcyjna trwa 45 minut,
b) przerwy międzylekcyjne trwają po 5 -10 minut, w tym jedna – po
trzeciej godzinie lekcyjnej – 20 minut,
c) zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 800.

II

UCZEŃ - CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1. Prawa i obowiązki ucznia.
A. Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności,
3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
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5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza dobrego imienia innych
osób i dobra szkoły,
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
i postępów w nauce,
8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.
B. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie
szkoły, a zwłaszcza dotyczących:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu
szkoły oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz uczniów,
3. odpowiedzialności za życie własne i innych, zdrowie i higienę oraz rozwój,
4. systematycznego uczęszczania do szkoły oraz na zajęcia lekcyjne, niespóźniania
się na zajęcia lekcyjne oraz przynoszenia wszystkich niezbędnych indywidualnych
środków dydaktycznych i przyborów szkolnych,
5. przestrzegania czasu pracy i rozkładu zajęć w szkole,
6. aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych
przez szkołę,
7. aktywnego włączania się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej
zbiorowości uczniowskiej,
8. sumiennego wykonywania poleceń dyrektora szkoły i innych osób pełniących
funkcje kierownicze w szkole, nauczycieli i wychowawców oraz innych
pracowników szkoły,
9. godnego reprezentowania szkoły w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem,
10. ochrony własnego życia i zdrowia przed zagrożeniem,
11. troszczenia się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz
szanowanie mienia szkolnego jako dobra wspólnego,
12. sumiennego wywiązywania się z pełnienia dyżurów,
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13. szanowania, ochrony mienia społecznego, dbania o stan sprzętu szkolnego,
zapobiegania dewastacji, organizowania we własnym zakresie koniecznych
napraw,
14. przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia
obowiązków ucznia, przeciwdziałania wszelkim przejawom wandalizmu oraz
łamania obowiązujących norm kulturalnych,
15. obdarzania szacunkiem ludzi starszych wiekiem, przełożonych i kolegów oraz
udzielania im pomocy w nagłej potrzebie,
16. dbania o dobre imię szkoły oraz zachowania godności i powagi ucznia,
17. usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych. Powinno
to nastąpić na najbliższej lekcji z wychowawcą po zakończeniu absencji (nie
później jednak niż w ciągu 7 dni), na podstawie:
a) dokumentu wystawionego przez lekarza,
b) wpisu dokonanego i potwierdzonego podpisem przez rodziców lub opiekunów
w zeszycie usprawiedliwień, w przypadku choroby ucznia trwającej powyżej 7 dni
rodzice powinni powiadomić szkołę o tym fakcie,
c) wezwań urzędowych,
d) wiarygodnego wyjaśnienia dokonanego przez pełnoletniego ucznia, po
wcześniejszej konsultacji z rodzicami i ich zgodzie zakomunikowanej
wychowawcy.
18. Godziny nieobecności ucznia nie mogą być usprawiedliwiane po terminie
przewidywanym w pkt. 3.17. Godziny te zostają jako nieusprawiedliwione.
19. Uczeń ma obowiązek przebywania na terenie szkoły podczas przerw
międzylekcyjnych.
20. Zabrania się wychodzenia poza teren szkoły w czasie zajęć i przerw. W przypadku
samowolnego wyjścia poza teren szkoły szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo
ucznia,
21.Szkoła nie odpowiada za pozostawiony sprzęt /rowery itp./na dziedzińcu szkoły.
Uczniowie korzystający z tego rodzaju zabezpieczenia sprzętu nie mogą
w przypadku kradzieży lub dewastacji wnosić roszczeń pod adresem szkoły.
22. W pomieszczeniach szkoły uczeń może przebywać po dokonaniu zmiany obuwia.
Obuwie obowiązujące w pomieszczeniach szkolnych powinno mieć jasną, miękką
podeszwę. Dopuszcza się używanie innego rodzaju obuwia w przypadku, gdy
zalecenie takie zostanie wydane przez lekarza.
23. Odzież wierzchnią oraz obuwie umieszczone w oznakowanym worku uczniowie
pozostawiają na czas trwania zajęć szkolnych w szatni. Właściwe zabezpieczenie
rzeczy pozostawionych w szatni organizuje dyrektor szkoły we współpracy
z samorządem uczniowskim. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w szatni po zakończeniu lekcji.
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2. STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI.
2.1. Uczeń jest zobowiązany do:
a) rzetelnej i systematycznej nauki i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
b) terminowego wykonywania zadań domowych,
c) jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki.
2.2. Uczeń ma obowiązek zdobywania wiedzy przy pomocy nauczyciela, jej poszerzania oraz
twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz
prowadzić dyskusję nauczycielem i przekazywanymi przez niego treściami zawartymi
w podręcznikach.
2.3. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą
o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących
w zadaniach domowych.
Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości
powstały z przyczyn od niego niezależnych ( choroba, wypadki losowe, słabsza zdolność).

2.4.

2.5. Przygotowanie do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje
uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i do dni wolnych od
zajęć w szkole
- wszystkie etapy pozaszkolne – tydzień nieprzygotowania przed i jeden dzień po
eliminacjach,
- eliminacje okręgowe – 3 dni wolne od zajęć,
- centralne – tydzień wolny od zajęć.
2.6. Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach mają prawo do zwolnienia z pytania
po zawodach trwających dłużej niż zajęcia lekcyjne.
2.7. Uczniowie są zobowiązani do uzyskania potwierdzenia udziału w zawodach
i konkursach.
2.8. Uczniom biorącym udział w zawodach, konkursach, olimpiadach nie wpisuje się
nieobecności po uprzednim odnotowaniu tego faktu w dzienniku przez nauczyciela
opiekuna.
2.9. Szczegółowe zasady oceniania postępów w nauce ucznia, klasyfikowania,
przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, reguluje Szkolny System
Oceniania.
2.10. Szczegółowe zasady dotyczące wymagań edukacyjnych, przygotowania do zajęć
(zeszyt, podręcznik, prace domowe, klasowe itp.) regulują Przedmiotowe Systemy
Oceniania.
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3. KULTURA BYCIA, DYSCYPLINA, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO.
3.1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania
go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
3.2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.
3.3. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość mowy ojczystej, okazywać szacunek każdemu
człowiekowi, pracownikom szkoły i kolegom.
3.4. Uczeń ma obowiązek: przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa niszczenia majątku szkoły, dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń,
a także zieleni w szkole i otoczeniu.
- winny szkody uczeń lub zespół jest materialnie odpowiedzialny za dokonane
zniszczenia,
- usuniecie zniszczeń musi nastąpić w okresie dwutygodniowym na koszt sprawców.
3.5. Obowiązkiem ucznia jest uczestnictwo w zajęciach przewidzianych przez szkolny plan
zajęć oraz punktualne przychodzenie na nie.
3.6. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych jest:
- prośba rodziców lub zaświadczenie lekarskie.
3.7. Zwolnienia ze szkoły może udzielić wychowawca, a w szczególnych przypadkach
dyrekcja.
3.8. Zasady usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z lekcji
1. Nieobecności ucznia na zajęciach traktowane są jako sytuacje wyjątkowe. W każdym
wypadku wymagają kontaktu rodzica (opiekuna prawnego) z wychowawcą.
2. Przewiduje się następujące formy kontaktów rodziców z wychowawcą w celu
usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia ucznia:
a) usprawiedliwienie (zwolnienie) w zeszycie usprawiedliwień,
b) kontakt osobisty rodzica (opiekuna prawnego) ucznia z wychowawcą,
c) w wyjątkowych sytuacjach kontakt telefoniczny rodzica (opiekuna prawnego)
ucznia z wychowawcą,
d) w innych wypadkach nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.
3. Wychowawca usprawiedliwia wyłącznie nieobecności ucznia spowodowane:
a) chorobą,
b) sytuacją losową,
c) specjalistycznymi badaniami lekarskimi.
4. Zwolnić ucznia z lekcji może rodzic informując o tym fakcie wychowawcę klasy,
(podczas jego nieobecności dyrektora szkoły).
5. W każdym przypadku, ostateczną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć szkolnych
podejmuje wychowawca (dyrektor szkoły).
6. Wychowawca (dyrektor szkoły) w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo
odmówić zwolnienia
ucznia z lekcji (np. z powodu sprawdzianu itd.)
7. W przypadku złego samopoczucia uczeń kierowany jest do pielęgniarki szkolnej, która
udziela mu pomocy medycznej lub w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa
pogotowie ratunkowe.
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a) W sytuacji stwierdzonej dolegliwości (choroby) u ucznia, pielęgniarka powiadamia
wychowawcę, a następnie wzywa rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy
decydują o dalszych działaniach.
b) W przypadku stwierdzonej dolegliwości ucznia ze szkoły odbiera rodzic (opiekun
prawny) lub osoba przez niego upoważniona ( na podstawie pisemnego oświadczenia).
10. Każde samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania planowych lekcji
będzie traktowane jako ucieczka z zajęć szkolnych i nie będzie usprawiedliwiane.
11. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub nie biorący udziału w lekcji
religii nie musi uczestniczyć w tych zajęciach, lecz pozostaje na terenie szkoły, chyba że
jest to pierwsza lub ostatnia jego planowa lekcja – w takich przypadkach jest on
zwolniony.
3.9. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania bądź
powodują inne konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.
3.10. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub
przydzielonych zadań np. dyżur w klasie.
3.11. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub
kradzieżą swojej własności, w przypadku zmiany sali zabieranie ze sobą swoich rzeczy.
1. Uczeń nie powinien do szkoły przynosić przedmiotów drogich, wartościowych lub
pamiątek.
2. Za pozostawione rzeczy szkoła nie odpowiada.
3.12. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem następujących
świąt państwowych i szkolnych:
 Rozpoczęcie roku szkolnego,
 Dzień patrona szkoły,
 Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
 Rocznica Odzyskania Niepodległości,
 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 Pożegnanie absolwentów szkoły,
 Zakończenie roku szkolnego,
 Inne
4. PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE, ZDROWIE, SPORT.
4.1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników i kolegów,
ale ma również obowiązek stwarzać i pogłębiać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia
i życzliwości.
4.2. Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli i rodziców, jak należy się uczyć, jak
organizować czas wolny.
4.3. Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej na terenie szkoły.
4.4. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków
odurzających jest poważnym wykroczeniem i podlega karze regulaminowej.
4.5. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji może otrzymać pomoc materialną /stypendium,
zapomoga/.
4.6. Uczniom z rodzin w trudnej sytuacji losowej lub materialnej wychowawca klasy udziela
szczególnej pomocy.
4.7. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach.
4.8. Uczeń ma prawo do korzystania z sali gimnastycznej, boiska i innych pomieszczeń
szkoły zgodnie z harmonogramem organizowanych zajęć.
4.9. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia
lekarskiego przedłożonego w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć semestralnych.
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4.10. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy /przy zachowaniu pełnej tajemnicy/ w swoich
kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych.
4.11. Szczegółowe zasady wystawiania ocen zachowania regulują: Statut Szkoły oraz zasady
i kryteria ustalania oceny zachowania ucznia .
III ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
SZKOŁY.
1. Uczeń ma obowiązek szanowania mienia szkoły i dbania o porządek w budynku i obejściu
szkoły.
2. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
3. Na terenie szkoły, w czasie trwania zajęć edukacyjnych, obowiązuje całkowity zakaz
używania telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do utrwalania i przenoszenia
dźwięku i obrazów. Urządzenia, o których mowa, wnoszone na teren szkoły, w trakcie zajęć
edukacyjnych muszą być wyłączone (szczegółowe zasady reguluje § 18 Statutu Szkoły).
4. Uczniom zabrania się siadania na posadzkach i parapetach korytarzy oraz na schodach.
5. Korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń tam się znajdujących jest dozwolone
wyłącznie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
6. Uczeń korzystający z obiektów sportowych zobowiązany jest do posiadania
odpowiedniego ubioru i obuwia zmiennego z białą podeszwą.
7. Uczeń ma prawo korzystać z pracowni przedmiotowych na zasadach określonych
w regulaminach pracowni, z którymi zapoznaje się na pierwszych lekcjach z danego
przedmiotu.
8. Uczeń ma prawo korzystania z czytelni, biblioteki tylko w obecności bibliotekarza lub
nauczyciela na zasadach określonych w regulaminie biblioteki i czytelni.

IV SYTUACJE KONFLIKTOWE
WSZELKIE SPORY POWINNY BYĆ ROZSTRZYGANE NA FORUM KLASY WRAZ
Z WYCHOWAWCĄ.
1. W przypadku zaistnienia sporów lub skarg strony obowiązuje zasada drogi służbowej,
a) zaistniały na terenie szkoły spór ma prawo rozwiązywać instancja wyższa według,
określonego klucza:
 uczeń (rodzice – opiekunowie prawni),
 wychowawca klasy (nauczyciel przedmiotu),
 dyrektor szkoły.
2. Próba rozstrzygnięcia sporu przez zastosowanie innej drogi służbowej (z pominięciem
któregoś szczebla) nie będzie uwzględniana.
3. Wszelkie spory ucznia (rodzica – opiekuna prawnego) z nauczycielami rozstrzyga dyrektor
szkoły.
4. Wszelkie spory ucznia (rodzica – opiekuna prawnego) z dyrekcją szkoły rozstrzyga
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
5. Po wyczerpaniu się możliwości załatwienia sprawy na terenie szkoły uczeń (rodzic –
opiekun prawny) ma prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
szkołą.
Droga służbowa w przypadku zaistniałego sporu przewiduje:
a) pisemny wniosek ucznia (rodziców – opiekunów prawnych) do Kuratorium Oświaty
złożony na ręce dyrektora szkoły zawierający wniosek o rozpatrzenie sprawy wraz
z przedstawieniem sprawy i uzasadnieniem skargi.
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b) dyrektor szkoły jest zobowiązany z urzędu poinformować organ sprawujący nadzór
pedagogiczny o zaistniałej sytuacji i przekazać złożony wniosek na ręce właściwego
wizytatora oddelegowanego do rozstrzygnięcia sprawy.
c) ostatecznie spór rozstrzyga wizytator po przeprowadzeniu wizytacji. Rozstrzygnięcie
dokonane przez wizytatora jest niepodważalne.
d) próba rozstrzygnięcia sporu przez zastosowanie innej drogi służbowej (z pominięciem
któregoś szczebla) nie będzie rozstrzygana.
6. Każda ze stron sporu dążyć do polubownego załatwienia konfliktu mając na uwadze przede
wszystkim właściwie pojęte dobro ucznia.

V

DOKUMENTACJA SZKOLNA.

1. Dziennik lekcyjny.
1.1. Znajduje się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
1.2. Uczeń nie ma wglądu do dziennika lekcyjnego.
2. Arkusze ocen.
3. Za prowadzenie dziennika i arkuszy uczniów danej klasy odpowiada wychowawca.

VI

CEREMONIAŁ SZKOLNY.

Szczegółowe informacje na temat ceremoniału szkoły zawiera § 20 Statutu Szkoły.

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszyscy uczniowie szkoły są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych
w regulaminie.
2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
3. Zmian w Regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie przewidzianym
w Regulaminie Rady.
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