REGULAMIN SZKOŁY
Regulamin opracowano w oparciu o Statut szkoły. Celem regulaminu jest uściślenie
zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej.
WSTĘP
Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą
zgodnie z postępowymi tradycjami narodu polskiego i ogólnoludzkimi normami moralnymi.
Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie
im wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności
stosowania jej w praktyce. Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność i
współodpowiedzialność za pracę i wyniki wszystkich ich ogniw (Rada Pedagogiczna,
młodzież, rodzice).
ROZDZIAŁ I
Stosunek uczniów do nauki.
1. Uczeń jest obowiązany do:
a) rzetelnej i systematycznej nauki aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
b) terminowego wykonywania zadań domowych
c) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki
2. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do
twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz
prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez
nauczyciela.
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, słabsze zdolności).
4. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów od aktywności na lekcji.
Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, z zawieszeniem tego
prawa na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną.
5. Uczniowie biorący udział w różnego typu międzyszkolnych konkursach przedmiotowych
mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem.
6. Przygotowanie się do konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje
uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów.
7. Do zwolnienia z pytania w danym dniu maja prawo uczniowie biorący udział w dniu
poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych i konkursach przedmiotowych.
8. Krótkie sprawdziany (kartkówki) winny być sprawdzone i ocenione w terminie
jednotygodniowym, sprawdziany sumujące do dwóch tygodni a w przypadku języka
polskiego do trzech tygodni. Prace należy udostępnić uczniowi do wglądu. Na tydzień
przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych
9. Uczeń ma prawo do poprawy ocen zgodnie z zasadami w WSO i jawności ocen.
ROZDZIAŁ II
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania
wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
2. Realizacji tego celu służyć będą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach,
zróżnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i pozaszkolnych kół
zainteresowań, wycieczki edukacyjne, działalność organizacji młodzieżowych.

ROZDZIAŁ III
Kultura bycia i dyscyplina.
1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego
traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie,
przeciwstawiać się przejawom brutalności.
3. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej.
4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do
kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, okazywania szacunku wszystkim
pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza szkołą.
5. Uczeń ma obowiązek: szanować sprzęt szkolny (w tym powierzoną mu szafkę
ubraniową), wyposażenia klas i innych pomieszczeń, przeciwdziałać wszelkim
przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego,
dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleń w szkole i otoczeniu
- uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane
zniszczenia
- usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 1 tygodnia
6. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
7. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest;
- Pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych rodziców formie
zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia rodziców / prawnych
opiekunów o uzasadnionej przyczynie nieobecności ucznia
- usprawiedliwienie musi być dostarczone przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna
w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. Po tym terminie nieobecności traktowane są
przez wychowawcę jako nieusprawiedliwione
- podstawą do zwolnienia ucznia z lekcji jest pisemna prośba rodziców/prawnych
opiekunów; zwolnienia z lekcji muszą być potwierdzone przez rodziców/prawnych
opiekunów osobiście lub telefonicznie
- w ważnych przypadkach zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor szkoły lub
wychowawca powierzając ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)
- sfałszowane usprawiedliwienia mogą być przyczyną nagany udzielonej przez
dyrektora szkoły
- nieuzasadniona nieobecność ucznia na spektaklach, wycieczkach i imprezach
organizowanych przez szkołę w czasie zajęć lekcyjnych traktowana jest jako
nieobecność nieusprawiedliwiona
Rodzic ma obowiązek poinformowania wychowawcy klasy o dłuższej nieobecności
dziecka w szkole
8. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd i noszenia jednolitego stroju
uczniowskiego na terenie szkoły:
- u chłopców spodnie nie krótsze niż do kolan
- u dziewcząt spódnica nie krótsza niż 10 cm przed kolana lub spodnie
- dopuszczalne kolory swetrów lub bluzek noszonych to biały, czarny, odmiany
szarości, zieleni , granatu
-na wszystkie uroczystości szkolne zgodnie z ceremoniałem szkoły obowiązuje strój
odświętny, ustalony tradycją szkoły: dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa
spódnica lub spodnie, chłopcy – biała koszula, garnitur bądź ciemne spodnie i granatowy
sweter
- na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne –
sportowe na jasnych podeszwach typu tenisówki
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obowiązuje zakaz: noszenia kolczyków (poza pojedynczymi kolczykami w uszach
dziewcząt), tatuażu, ekstrawaganckich fryzur, makijażu, farbowania włosów
- dopuszcza się malowanie paznokci tylko lakierem bezbarwnym
9. Podstawą wystawienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku zniszczenia lub
zgubienia jest wpłacenie opłaty skarbowej
10. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub
przydzielonych zadań między innymi dyżur w klasie, na korytarzu.
11. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed
zniszczeniem lub kradzieżą.
12. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych w tym
telefonów komórkowych (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
kradzieże)
13. Wprowadza się zakaz używania w czasie lekcji przez uczniów telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, które w czasie zajęć muszą być
wyłączone i znajdować się w torbach/plecakach.
14. Zabrania się nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w
czasie lekcji i na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia bądź
imprezę szkolną.
15. W razie łamania zasad określonych w pkt. 13. i 14 stosowane będą kary przewidziane
w Statucie Szkoły.
-

ROZDZIAŁ IV
Nagrody i kary:
1. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów
- nagroda może być przyznana za: wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce, wzorową
frekwencję, pracę na rzecz szkoły, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu
- nagroda może być udzielona w następującej formie:
a) pochwała ustna wychowawcy
b) pochwała dyrektora gimnazjum
c) nagroda dyrektora gimnazjum
d) wpis do kroniki szkolnej i do Złotej Księgi
- nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek danej osoby, organizacji
młodzieżowej, instytucji lub zespołu osób po odpowiednim udokumentowaniu
e) dyplom uznania
f) list pochwalny do rodziców
g) świadectwo z wyróżnieniem
h) przyznanie Srebrnej Odznaki
- znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych odnotowywane są
na świadectwie szkolnym
2. Kara może być udzielona za: nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, naruszenie
przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednimi
orzeczeniami
- kara może być udzielona w następującej formie:
a) wpisy do zeszytu uwag
b) upomnienie udzielone przez nauczyciela, wychowawcę i dyrektora w formie
ustnej lub pisemnej ( upomnienie w klasowym zeszycie uwag )
c) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych
d) notatka pedagoga/psychologa ( na wniosek wychowawcy ) sporządzona w
obecności ucznia i wychowawcy
e) na wniosek wychowawcy nagana dyrektora szkoły z wpisem do dziennika
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f) przeniesienie do równoległej klasy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innej szkoły)
g) uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara ma prawo odwołania się do
dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary Dyrektor w
porozumieniu z pedagogiem, przewodniczącym Samorządu Szkolnego rozpatruje
odwołanie w ciągu 3 dni i może zawiesić karę warunkowo.
Szkoła informuje rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary
Decyzja o udzieleniu kary przez dyrektora, radę pedagogiczną, jeśli nie zostały naruszone
przepisy formalne, jest ostateczna
Udzielona kara o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy
ustaleniu oceny zachowania
ROZDZIAŁ V
Problemy opiekuńczo-wychowawcze, zdrowie.
1. Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli jak należy się uczyć i organizować
czas wolny.
2. Uczeń powinien mieć stworzone warunki wspomagające jego rozwój, proces uczenia oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
3. Uczeń powinien mieć umożliwione działania, które wpłyną na rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o
zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest on obowiązany dbać o zdrowie i
bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
5. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków
jest poważnym wykroczeniem i będzie karane według przyjętego systemu kar.
6. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
7. Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji i przerw
międzylekcyjnych.
8. Uczeń ma prawo do:
a) opieki i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
b) uczeń potrzebujący może uzyskać pomoc materialną w miarę posiadanych
środków z budżetu i stypendium, zapomogę, dopłatę do obiadów
9. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii i przerw
świątecznych.
10. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie
zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego
przez dyrektora szkoły.
ROZDZIAŁ VI
Tradycje i ceremoniał szkoły.
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także postaci jej patrona.
2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji.
3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt
państwowych i oświatowych:
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Pasowanie na gimnazjalistę
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej
- Odzyskanie Niepodległości
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- Pożegnanie absolwentów szkoły
- Zakończenie roku szkolnego
4. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych i oświatowych.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być dokonywana
każdego roku przez zespół składający z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, młodzieży i
rodziców.
2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemy, które wynikają z
nowych dokumentów MEN, corocznych instrukcji w sprawie organizacji kształcenia i
wychowania czy innych zarządzeń.
3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
4. Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego
stosunku do szkoły.
Zmiany w regulaminie wprowadzono i tekst jednolity opracowano zgodnie z zapisem ujętym
w protokole nr 2 z 2009/2010 r. Rady Pedagogicznej z dnia 22 września 2009r. (uchwała RP
nr 13 )
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