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REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W KOŚCIERZYNIE

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

     I 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  ochronę  i  poszanowanie  jego 

godności osobistej, 

3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, 

4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

5. swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  w  szczególności  dotyczących  szkoły,  a  także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób, 

6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7. udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 

9. pomocy w przypadku trudności w nauce, 

10. ubiegania się o egzamin sprawdzający, klasyfikacyjny, poprawkowy,

11. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego, 

12. odwoływania się od kar do dyrekcji szkoły,

13. korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych,  księgozbioru 

biblioteki także podczas zajęć pozalekcyjnych, 

14. wpływania na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole.

              Ponadto uczeń ma prawo: 
1. zgłosić  nieprzygotowanie  do  zajęć  na  warunkach  określonych  w  przedmiotowym  systemie 

oceniania,

2. nie odpowiadać  i  nie pisać niezapowiedzianej kartkówki, jeśli numer, pod którym jest zapisany w 

dzienniku lekcyjnym, jest tzw. „szczęśliwym numerem” („szczęśliwy numer” -  to cyfra losowana 

codziennie rano przez Samorząd Uczniowski, oznaczająca numer w dzienniku lekcyjnym),

3. znać termin pracy kontrolnej z tygodniowym wyprzedzeniem,

4. pisać maksymalnie jedną pracę klasową w ciągu dnia i nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia, 

5. otrzymać w ciągu 14 dni sprawdzoną i poprawioną pracę pisemną (do tego czasu nie wlicza się 

nieobecności nauczyciela),

    II     1. Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień zawartych w statucie zespołu, 

b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

c) dbać o wspólne dobro, ład i porządek,

d) darzyć szacunkiem rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów,

e) dbać o czystość i kulturę języka,

f) godnie reprezentować szkołę poza jej terenem.
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2. Wszyscy uczniowie zobowiązani są przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia lekcyjne – każde 

spóźnienie  należy  niezwłocznie  usprawiedliwić  u  wychowawcy klasy,  a  nieobecność   -  w terminie 

siedmiu dni. 

3. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na patio lub korytarzach. Teczki ustawiają 

przed salą lekcyjną.

4. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami obok sal lekcyjnych i spokojnie oczekują na 

nauczyciela. 

5. Uczeń ma obowiązek dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; przede wszystkim nie biega 

po korytarzach, klatkach schodowych, nie siada na parapetach, nie posiada oraz nie pali tytoniu, nie 

pije alkoholu ani nie używa innych środków odurzających, nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw. 

Wobec  ucznia,  który  palił  papierosy  lub  przebywał  w  zadymionym  pomieszczeniu,  zostaną 

zastosowane kary porządkowe.

Jeśli uczeń posiada lub spożywa alkohol bądź posiada lub używa środki odurzające, zostaną wszczęte 

odpowiednie procedury. 

6. Uczeń dba o porządek, czystość, estetykę klasy, korytarzy i obejścia szkoły. 

7. Uczeń szanuje  sprzęt,  przybory,  pomoce naukowe i  urządzenia  sanitarne w szkole.  W przypadku 

celowego uszkodzenia uczeń lub jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkody lub pokrycia 

kosztów naprawy. 

8. Uczeń nosi identyfikator ze zdjęciem w każdym dniu (za brak identyfikatora uczeń otrzymuje minus; 

trzy minusy oznaczają uzyskanie uwagi negatywnej).

9. Uczeń nosi obuwie zmienne w okresie od 15 października do 1 kwietnia (za brak obuwia zmiennego 

uczeń otrzymuje minus; trzy minusy oznaczają uzyskanie uwagi negatywnej).

10. Uczeń dba o czystość i estetykę codziennego stroju szkolnego oraz gimnastycznego (codzienny strój 

ucznia, jak i jego wygląd ogólny nie może być wyzywający – zakaz farbowania włosów, malowania 

paznokci,  malowania  się  (makijaż),  noszenia  ekstrawaganckich  strojów,  fryzur,  tatuaży,  ozdób  i 

piercingu, butów na wysokim obcasie lub koturnie, nakryć głowy).

11. Uczeń dba o ład i porządek w szatni, w której pozostawia odzież wierzchnią i obuwie.

12. Uczeń jest zobowiązany ubierać się w strój galowy na uroczystości szkolne (dziewczęta – biała bluzka, 

ciemna spódnica, spodnie; chłopcy – biała koszula, bluzka, ciemne spodnie).

13.  Wszystkich  uczniów  obowiązuje  całkowity  zakaz  używania  telefonów  komórkowych  oraz  innych 

urządzeń odtwarzających i nagrywających obraz i dźwięk.

14. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zespołu oraz bieżących zarządzeń 

dyrektora zespołu. 

15. Posiadać dzienniczek ucznia z pieczątką szkoły i wzorami podpisów rodziców (opiekunów prawnych).

NAGRODY

1. Dyrekcja zespołu,  rada pedagogiczna,  nauczyciele i  wychowawcy mają prawo wyróżnić i  nagrodzić 

ucznia  za  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  i  zachowaniu,  uczestnictwo  w  konkursach,  imprezach 

sportowych itp. 

2. Rodzaje nagród:

a. pochwały – wychowawcy na forum klasy lub dyrektora na forum szkoły, 

b. dyplomy, książki lub nagrody rzeczowe – przyznawane są za osiągnięcia w szkolnych konkursach 
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lub za szczególną aktywność w działalności na rzecz szkoły lub środowiska, 

c. listy pochwalne – wystosowuje je dyrektor szkoły do rodziców najlepszych uczniów na koniec roku 

szkolnego, 

d. szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane przez 

władze oświatowe, samorządowe oraz inne organizacje i instytucje.

KARY

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu:

a. upomnieniem wychowawcy,

b. naganą wychowawcy, 

c. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy, 

d. zawieszeniem prawa do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, 

do reprezentowania szkoły na zewnątrz,  do korzystania z niektórych form opieki  socjalnej  i  do 

pełnienia funkcji w szkole,

e. przeniesieniem do równorzędnej klasy w swojej szkole, 

f. przeniesieniem do innej szkoły, 

g. usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu, 

h. obciążeniem rodziców lub prawnych opiekunów za zniszczenia dokonane na terenie szkoły,

i. dyrekcja  szkoły,  wychowawcy,  nauczyciele,  pedagog  podejmują  inne  działania  zgodne  z 

przepisami prawa (np. kary porządkowe).

2.   Każdy  uczeń  ma prawo do  rehabilitacji  poprzez aktywny udział  w  działaniach  na  rzecz  szkoły  i 

środowiska. 

3. Sposób odwoływania się od kar:

a. w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do osoby udzielającej kary, 

b. do wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego za pośrednictwem opiekuna samorządu,

c. w przypadku dalszych wątpliwości sprawę rozstrzyga dyrektor szkoły lub rada pedagogiczna.

SPORY I KONFLIKTY

Spory i konflikty rozstrzyga się w następujący sposób: 

a. między uczniami w klasie – zespół klasowy z wychowawcą, 

b. między uczniami z różnych klas – wychowawcy, pedagog szkolny i samorząd uczniowski, 

c. między uczniami a nauczycielem – dyrekcja zespołu i rada pedagogiczna.
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