
REGULAMIN SZKOLNY 

 

Regulamin szkolny określa prawa i obowiązki ucznia, zawiera zasady przyznawania 

nagród i udzielania kar, zasady i kryteria usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.  

 

(Szczegółowe kryteria ustalania oceny z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania 

znajdują się w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania). 

 

 

  I Prawa ucznia 

  

1. Uczeń ma prawo do: 

 

1) opieki i bezpiecznych warunków pobytu, 

2) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń w zespole zgodnie z ich 

przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, 

3) ułożonego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej tygodniowego rozkładu 

lekcji, 

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

5) poszanowania godności osobistej, 

6) zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych 

w zaufaniu, 

7) swobodnego wyrażania opinii i poglądów, o ile nie naruszają one dobra osobistego 

innych osób,  

8) nietykalności osobistej, 

9) otrzymania pełnej informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych, zasad 

i kryteriów oceniania oraz promowania, 

10) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów, 

11) reprezentowania zespołu w olimpiadach, konkursach i zawodach, 

12) korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej, 

13) wpływu na życie zespołu poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się 

w organizacjach, 

14) systematycznej, jawnej i umotywowanej oceny wiedzy i umiejętności, 

15) egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia (szczegółowe zasady ubiegania się o wymienione egzaminy zawarte są 

w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania), 

16) otrzymania informacji o swoich prawach. 

 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć skargę do: wychowawcy, pedagoga 

szkolnego (zespołu wychowawczego) lub organów zespołu. 

3. Informacja o prawach ucznia jest przekazywana w formie: 

1) zapoznania przez wychowawcę na początku roku szkolnego, 

2) publikacji znajdującej się w bibliotece szkolnej zespołu. 

 

 

  II Obowiązki ucznia 

 

1. Obowiązkiem ucznia jest: 

 

1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz koleżanek i kolegów, 
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2) przestrzeganie zasad bhp, regulaminów pracowni, instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu 

szkolnego, 

3) okazywać szacunek uczniom, nauczycielom i innym pracownikom na terenie zespołu 

i poza nim, 

4) dbać o piękno mowy ojczystej i kulturę zachowania,  

5) przestrzegać zasad współżycia społecznego, przeciwstawiać się zachowaniom 

aspołecznym, 

6) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, 

7) pielęgnować tradycje zespołu i dbać o jego dobry wizerunek, 

8) przestrzegać dyscypliny, punktualnego przychodzenia na zajęcia, rzetelnego pełnienia 

dyżurów uczniowskich, nie opuszczania  terenu szkoły w czasie zajęć i przerw 

9) brać aktywny i twórczy udział w zajęciach edukacyjnych oraz systematycznie 

przygotowywać się do nich, 

10) aktywnie uczestniczyć w organizowanych przez zespół uroczystościach, konkursach 

i zawodach, 

11) usprawiedliwiać według ustalonych zasad nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 

(patrz punkt V), 

12) dbać o higienę własnego ciała oraz o schludny i estetyczny wygląd (nosić odpowiedni 

strój w zależności od pełnionych funkcji i okoliczności), 

13) wyłączyć telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne przed rozpoczęciem 

danej lekcji. Zajęć lekcyjnych nie wolno nagrywać, filmować ani fotografować bez 

zgody nauczyciela. 

14) nie stosować używek (uczeń - również pełnoletni – nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, 

nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających na terenie zespołu i poza nim, 

15) dbać o czystość i porządek na terenie szkoły, 

16) dbać o mienie szkoły, przeciwdziałać celowym zniszczeniom oraz naprawić lub 

pokryć koszty naprawy zniszczonego przez siebie mienia, 

17) pozostawiać w szatni wierzchnie ubrania, 

18) podporządkować się zarządzeniom i regulaminom zespołu. 

 

2. Informacja o obowiązkach ucznia jest przekazywana w formie: 

1) zapoznania przez wychowawcę na początku roku szkolnego, 

2) publikacji znajdującej się w bibliotece szkolnej zespołu. 

 

 

  III System wyróżniania uczniów za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych  

 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) wzorową postawę, za szczególnie wyróżniające się zachowanie, 

3) wzorową frekwencję, 

4) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach, 

5) aktywną działalność na rzecz zespołu i środowiska. 

2. Uczeń może zostać nagrodzony w następujący sposób: 

1) pochwałą wychowawcy wobec uczniów klasy, 

2) pochwałą dyrektora zespołu wobec społeczności szkolnej, 

3) nagrodą książkową, rzeczową lub pieniężną, 

4) dyplomem uznania dla ucznia, 

5) listem pochwalnym wychowawcy lub dyrektora zespołu wystosowanym do rodziców 

ucznia, 
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6) nagrodą przyznaną przez władze państwowe, oświatowe, instytucje i organizacje 

młodzieżowe lub instytucje pozarządowe. 

3. Konkursy szkolne - szczegółowe zasady nagradzania: 

1) za zajęcie I miejsca: nagroda książkowa lub rzeczowa, 

2) za zajęcie I, II, III miejsca wyróżnienie na apelu szkolnym,  

3) za zajęcie I, II, III miejsca: dyplom dla ucznia,  

4) za zajęcie I, II, III miejsca: ocena bardzo dobra lub celująca z przedmiotu 

konkursowego,  

5) uwzględnienie udziału uczniów, którzy zajęli I, II, III miejsce w konkursie, przy 

wystawianiu oceny zachowania.  

4. Konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe (ogólnopolskie, okręgowe, wojewódzkie, 

regionalne, rejonowe, powiatowe) - szczegółowe zasady nagradzania: 

1) za zajęcie I miejsca: nagroda książkowa lub rzeczowa, dyplom dla ucznia oraz list 

pochwalny dla rodziców,  

2) za zajęcie I, II, III miejsca: wyróżnienie na apelu szkolnym,  

3) za zajęcie I, II, III miejsca: ocena bardzo dobra lub celująca z przedmiotu 

konkursowego, 

4) uwzględnienie udziału uczniów, którzy zajęli I, II, III miejsce w konkursie, przy 

wystawianiu oceny zachowania,  

5. Nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego:   

1) klasy promocyjne:  

a) nagroda książkowa lub rzeczowa za najwyższą średnią w klasie,  

b) nagroda książkowa lub rzeczowa za wzorowe zachowanie,  

c) nagroda książkowa lub rzeczowa za najwyższą frekwencję w klasie,  

d) nagroda książkowa lub rzeczowa za szczególnie wyróżniającą i wielokrotną 

aktywność oraz zaangażowanie w życie klasy lub szkoły, 

e) dyplom dla ucznia oraz list pochwalny dla rodziców za zaangażowanie w życie 

klasy lub szkoły, za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

f) dyplom dla ucznia za wzorowe czytelnictwo. 

2) klasy kończące naukę: 

a) nagroda książkowa lub rzeczowa dla ucznia z najwyższą średnią w klasie,  

b) nagroda książkowa lub rzeczowa za wzorowe zachowanie, 

c) nagroda książkowa lub rzeczowa dla ucznia z najwyższą frekwencją w klasie,  

d) nagroda książkowa lub rzeczowa za udział w olimpiadach lub zawodach 

sportowych na szczeblu centralnym, 

e) nagroda książkowa lub rzeczowa za szczególnie wyróżniającą i wielokrotną 

aktywność oraz zaangażowanie w życie klasy lub szkoły, 

f) nagroda książkowa oraz dyplom dla ucznia za wzorowe czytelnictwo, 

g) statuetka za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre 

zachowanie,  

h) statuetka za szczególnie wyróżniającą i wielokrotną aktywność oraz 

zaangażowanie w życie klasy lub szkoły, 

i) list pochwalny dla rodziców oraz dyplom dla ucznia za godne reprezentowanie 

szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

j) list pochwalny dla rodziców oraz dyplom dla ucznia za zaangażowanie w życie 

klasy lub szkoły.  

6. Osiągnięcia uczniów eksponowane są w wyznaczonych do tego miejscach na terenie 

szkoły, w kronice szkolnej oraz na stronie internetowej zespołu. 
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  IV System udzielania kar 

 

1. Uczeń może być ukarany za: 

1) naruszenie godności osobistej lub nietykalności cielesnej wobec uczniów, nauczycieli 

lub innych osób dorosłych, 

2) wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie psychiczne lub fizyczne uczniów, 

nauczycieli lub innych osób dorosłych, 

3) lekceważący stosunek do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
4) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej, 

5) posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie alkoholu, papierosów, narkotyków 

lub innych środków odurzających na terenie szkoły, 

6) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły, 

7) fałszowanie dokumentów, 
8) przywłaszczenie bądź zniszczenie mienia zespołu, uczniów, nauczycieli lub innych 

osób dorosłych, 

9) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia określonych w statucie zespołu, 

10) nieprzestrzeganie i namawianie innych uczniów do lekceważenia postanowień statutu 

oraz regulaminów obowiązujących w zespole. 

2. Uczeń może zostać ukarany w następujący sposób:  

1) upomnieniem wychowawcy, 

2) upomnieniem zespołu wychowawczego, 

3) ostrzeżeniem zespołu wychowawczego, 

4) naganą zespołu wychowawczego, 

5) upomnieniem dyrektora zespołu,  

6) ostrzeżeniem dyrektora zespołu,  

7) naganą dyrektora zespołu, 

8) przeniesieniem do innej równoległej klasy, 

9) przeniesieniem do innej szkoły, 

10) skreśleniem z listy uczniów, na zasadach określonych w § 39 Statutu Zespołu. 

3. W zespole obowiązuje gradacja kar, jedynie w przypadkach szczególnych, gdy jest 

to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, bezpieczeństwo uczniów 

i ochronę ważnego interesu społecznego, powyższa gradacja kar nie obowiązuje. 

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

5. Zespół wychowawczy informuje rodziców o nałożonej na ucznia karze. 

6. Tryb odwoływania się od nałożonej kary jest następujący: 

1) wniosek do dyrektora zespołu o ponowne rozpatrzenie nałożonej kary na ucznia mogą 

wnieść rodzice ukaranego ucznia lub pełnoletni ukarany uczeń w terminie 7 dni 

od otrzymania informacji o nałożonej karze, 

2) dyrektor zespołu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od jego wniesienia 

po konsultacji z wychowawcą i zespołem wychowawczym, 

3) decyzja dyrektora zespołu jest ostateczna. 

7. Rzecznikami obrony ucznia są wychowawca lub pedagog szkolny (lub inny nauczyciel 

wskazany przez ucznia). 

 

  V Zasady i kryteria usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole 

 

1. Zasady usprawiedliwiania przez wychowawcę nieobecności ucznia: 

1) rodzice informują wychowawcę osobiście lub telefonicznie w dniu nieobecności 

ucznia w szkole o przyczynach tejże nieobecności, 
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2) wychowawca zawiadamia rodziców o nieobecności ucznia w szkole, najpóźniej 

w trzecim dniu jego nieobecności, 

3) usprawiedliwianie przez wychowawcę absencji ucznia odbywa się na podstawie 

zwolnień lekarskich, pism urzędowych, usprawiedliwień pisanych przez rodzica lub 

usprawiedliwień osobiście przez niego zgłaszanych (w tym również drogą 

telefoniczną), 

4) uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie swojej nieobecności na najbliższej 

godzinie wychowawczej, najpóźniej w ciągu tygodnia,  

5) uczeń, który uczestniczy w czasie zajęć lekcyjnych w pozaszkolnych imprezach 

kulturalnych lub sportowych, których organizatorem nie jest zespół, ma obowiązek 

wcześniej powiadomić o tym wychowawcę i przedłożyć pismo informacyjne od 

organizatora imprezy, 

6) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, 

wychowawca  natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców, 

7) informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub 

wychowawca wzywa rodzica do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy 

indywidualnej, 

8) ucznia może zwolnić z zajęć lekcyjnych dyrektor zespołu lub wychowawca. Jeśli 

wychowawca jest nieobecny, to zwolnienia udziela nauczyciel, mający aktualnie 

lekcję ze zwalniającym się uczniem; nauczyciel odnotowuje fakt zwolnienia ucznia 

w dzienniku lekcyjnym. 

2. Niska frekwencja uczniów kwalifikuje klasę do wnikliwej analizy, której dokonuje  

wychowawca klasy. 
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