Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 28.08.2014r.

REGULAMIN UCZNIA

Uczeń naszej szkoły jest świadomym uczestnikiem własnego procesu kształcenia,
pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej oraz współtworzy klimat i autorytet szkoły.
Wspierany przez nauczycieli i rodziców, stara się czynić jak największe postępy w rozwoju
swojej osobowości i dąży do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych na miarę zdolności.
Chce się uczyć, jak nie wie – szuka, nie rozumie – pyta, rozwija swoje aspiracje i
zainteresowania, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. Przyjmuje, że
stawiane są mu określone wymagania edukacyjne, jego praca i zachowanie podlegają
ocenie, akceptuje ustalone zasady oraz krytycznie i obiektywnie potrafi ocenić efekty
własnych działań. Wymaga najpierw od siebie, potem od innych, współpracuje w grupie.
Wie, że wiedzę i umiejętności, które zdobywa, spożytkuje w przyszłości.
Czerpie wzorce swojego postępowania z najlepszych przykładów osobowych, jest życzliwy i
pełen szacunku dla siebie, dorosłych i rówieśników oraz stara się czynić dobro.
Postępy edukacyjne, osiągnięcia i postawa ucznia są powodem radości i dumy dla niego
samego, jego rodziców oraz nauczycieli, których inspiruje do jeszcze lepszej pracy i
zwiększonego wysiłku.
To uczeń wybiera, jak się uczy i zachowuje, jakim jest człowiekiem, kim zostanie i jaka będzie
jakość jego życia. Za swoje postępowanie jest odpowiedzialny dzisiaj i poniesie konsekwencje
w przyszłości. Pamięta jednak, że jego wolność wyboru kończy się tam, gdzie zaczyna łamać
prawa innych.
Jak każdy członek społeczności szkolnej, uczeń ma swoje prawa i obowiązki, których
akceptacja oraz stosowanie w praktyce, umożliwią mu uniknięcie nieporozumień i
konfliktów.
1. Uczeń ma prawo do:
1) Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.
2) Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, pedagogowi szkolnemu i
psychologowi szkolnemu, innym nauczycielom swoich problemów oraz
uzyskiwani od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
3) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i
koleżeńskich.
4) Nietykalności fizycznej z wyjątkiem sytuacji gdy uczeń jest zagrożeniem dla
innych lub siebie lub zagrożony jest ważny interes społeczny, przy czym
interwencja musi być adekwatna do stopnia zagrożenia.

5) Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, ale w sposób kulturalny, nie
uwłaszczający niczyjej godności osobistej.
6) Inicjatywy społecznej: może należeć do wybranej przez siebie organizacji
działającej na terenie szkoły lub poza nią, w szczególności do tworzenia i
działalności w samorządzie klasowym i szkolnym.
7) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz do wyboru zajęć
o charakterze światopoglądowym (fakultatywnym).
8) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach
przedmiotowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i
umiejętnościami.
9) Wypoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii
nie zadaje się prac domowych.
10) Pomocy socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
11) Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności
oraz informacji o kryteriach oceniania; oceny z poszczególnych przedmiotów
otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i
poza nią podlega odrębnej ocenie.
12) Powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
wiadomości obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne; w ciągu dnia może
się odbyć tylko jeden taki sprawdzian, w ciągu tygodnia – nie więcej niż trzy
(zgodnie z WZO).
13) Odmowy odpowiedzi oraz niepisanie niezapowiedzianych sprawdzianów,
obejmujących trzy ostatnie jednostki lekcyjne w dniu, w którym jego numer w
dzienniku został wylosowany w ruletce szkolnej.
14) Dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z
opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie uzgodnionym terminie,
sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności; powyższe nie dotyczy uczniów
nagminnie uchylających się od obowiązków szkolnych oraz ukaranych
zawieszeniem w czynnościach ucznia.
15) Egzaminu z przedmiotów, z których nie został klasyfikowany z racji 50% absencji
spowodowanej długotrwałą chorobą.
15) a) Wystąpienie do rady pedagogicznej z wnioskiem o urlopowanie (na czas
określony nie dłuższy niż rok) z powodu istotnych wypadków losowych.
16) Ubieganie się o umożliwienie mu przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły
zdawania egzaminu z przedmiotu lub grupy przedmiotów, z których nie został

klasyfikowany z racji 50% nieusprawiedliwionej absencji (zgodnie z regulaminem
WZO).
17) Zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i przystąpienia do sprawdzianu wiedzy i
umiejętności z danych zajęć, jeśli dyrektor stwierdzi zasadność zastrzeżenia.
18) Zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeśli uzna, że roczna ocena
klasyfikacyjnej zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zgodnie z zapisami Rozdziału V § 31 pkt. X
Statutu.
19) Zdawania w szkole egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – szkoły
zawodowe, egzaminu maturalnego – szkoły ponadgimnazjalne.
20) Korzystania z opieki medycznej na terenie szkoły.
21) Odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady
szkoły, instytucji oświatowych nadzorujących szkołę oraz zwrócenia się o poparcie do
samorządu szkolnego.
22) Odwołania się do samorządu szkolnego w sporze między nim a nauczycielem lub
w sprawie kary wymierzonej przez nauczyciela, dyrektora szkoły lub Radę
Pedagogiczną.
23) Poznania programów nauczania, celów nauczanych treści oraz stawianych
wymagań i kryteriów oceniania.
24) Wyboru trzech uczniów – przedstawicieli reprezentujących ich interesy w radzie
szkoły. Tryb powołania określony jest regulaminem samorządu szkolnego.
25) Zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub/i udziału w projekcie
edukacyjnym bądź egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zapisami Rozdziału V § 31
pkt. XI Statutu i szczegółowymi przepisami.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) Zachowywania się w sposób kulturalny i zgodny z zasadami bezpieczeństwa.
1) a/ Przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.
2) Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę szkolną, rzetelnej pracy
własnej nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego
uczęszczania i przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczęszczania na zajęcia
wyrównawcze uzgodnione z nauczycielem.
3) Przestrzegania terminów: oddawania prac domowych, poprawy sprawdzianów,
zaliczeń semestrów.

4) Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne (spóźnienie co najmniej 15 minutowe
równoznaczne jest nieobecności).
5) Przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego oraz udziału w realizacji projektu
edukacyjnego w gimnazjum.
6) Postępowania dla dobra szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły,
współtworzenia jej autorytetu.
7) Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej, rady szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu
klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w
statucie szkoły.
8) Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a/ okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
b/ powstrzymania się od zachowań agresywnych oraz przeciwstawiania się
przejawom brutalności i wulgarności;
c/ szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
d/ poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;
e/ zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu
i zdrowiu powierzającego;
f/ naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody lub pokrycia kosztów naprawy;
g/ nie utrudniania innym zdobywania wiedzy i umiejętności;
h/ nie korzystania w czasie lekcji z telefonów komórkowych;
i/ nie nagrywania żadnych sytuacji na terenie szkoły bez zgody dyrekcji.
9) Wyłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie
zajęć lekcyjnych oraz właściwego korzystania z tych urządzeń na terenie szkoły
zgodnie z zasadami prawa i etyki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej
za telefony oraz inne cenne urządzenia przynoszone przez ucznia do szkoły.
10) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń nie pali
tytoniu, nie pije alkoholu oraz napojów energetycznych, nie używa narkotyków i
innych środków odurzających; nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi, broni,
gazów obezwładniających i paraliżujących, środków wybuchowych i żrących oraz
innych przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu .Nie używa
papierosów elektronicznych na terenie szkoły.
11) Posiadania identyfikatora oraz posiadania dzienniczka ucznia, w którym znajdują
się wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia – zwolnienia lekarskie wklejone –
oraz prowadzona jest korespondencja między nauczycielem a rodzicem.

12) Dbania o czysty i schludny wygląd swojej osoby, zmiany obuwia w budynku
szkolnym, dostosowania ubioru i wyglądu do zaleceń dyrektora szkoły i rady
pedagogicznej.
13) Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, staranie się o utrzymanie
czystości i porządku na terenie szkoły, wykorzystywania pomieszczeń szkolnych
zgodnie z ich przeznaczeniem.
14) Dostarczenie wychowawcy usprawiedliwień swoich nieobecności na zajęciach
lekcyjnych w ciągu jednego tygodnia po przyjściu do szkoły.
15) Uczeń przez rodziców/opiekunów
nieobecności dłuższej niż trzy dni.
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3. Nagrody i kary
1. Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna i samorząd szkolny lub inna organizacja
działająca na terenie szkoły ma prawo do nagradzania ucznia za:
a) bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce;
b) wzorową postawę;
c) pracę społeczną;
d) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych itp.;
e) dzielność i odwagę.
2. Rodzaje nagród oraz sposób ich przyznawania określa regulamin nagród.
3. Za nieprzestrzeganie zasad określonych statutem szkoły, uczeń może być ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy;
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;
c) naganą dyrektora udzieloną publicznie wobec uczniów;
d) zawieszeniem w czynnościach ucznia – po okresie zawieszenia konieczność
zaliczenia treści materiału z poszczególnych przedmiotów;
e) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole;
f) przeniesieniem do innej szkoły;
g) usunięciem ze szkoły
4. Rodzaje przewinień i kar określa regulamin kar.

o

4. Skreślenie ucznia z listy
1. Pełnoletni uczeń szkoły może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
a/ wysokiej nieusprawiedliwionej absencji;
b/ nagannego zachowania.
2. Skreślenie z listy uczniów, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dokonuje
dyrektor szkoły. W tej sprawie przyjmuje się następujący tryb postępowania:
a) podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną – w protokole rady pedagogicznej
należy umieścić: treść uchwały, uzasadnienie, wyniki głosowania;
b) zasięgnięcie opinii samorządu szkolnego – powinna ona być przedstawiona na
piśmie;
c) wydanie przez dyrektora szkoły decyzji administracyjnej i doręczenie jej
zainteresowanemu – zgodnie z wymaganiami kodeksu postępowania
administracyjnego.
3. Skreślenie ucznia szkoły zawodowej z listy uczniów następuje w przypadku
niedostarczenia przez niego, w terminie, umowy o realizowaniu praktycznej nauki
zawodu, bądź przerwania realizacji Praktycznej nauki zawodu.
4. W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, który w sposób rażący narusza
zasady współżycia społeczności szkolnej, zapisane w statucie szkoły i obowiązujących
przepisami prawa, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o
skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej placówki.
5. Skreślenie ucznia objętego obowiązkiem nauki może nastąpić w przypadku, jeżeli w
sposób rażący naruszył on wielokrotnie Regulamin Ucznia, prawa innych członków
społeczności szkolnej, a przede wszystkim zasady bezpieczeństwa i mimo
oddziaływań wychowawczych nie poprawia swojego zachowania.
6. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym przyjęty warunkowo do gimnazjum z poza
obwodu szkoły, który nie dopełnił warunków przyjęcia może być skreślony z listy
uczniów.
7. Uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego może odwołać się
od decyzji skreślenia do dyrektora Zespołu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
a) Uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego może odwołać się od
decyzji skreślenia do organu nadzoru pedagogicznego w ciągu 14 dni od daty
otrzymania odmowy zmiany decyzji o skreśleniu przez dyrektora.
8. Ucznia skreśla się z listy uczniów, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia wysłania lub
bezpośredniego przekazania decyzji administracyjnej uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun
prawny ucznia niepełnoletniego nie wniósł odwołania od decyzji i upłynęły pozostałe
ustawowe terminy odwołania się od decyzji skreślenia.

