Regulamin ucznia
Regulamin określa:
I.

Prawa i obowiązki ucznia.

II.

Procedury lekcyjne.

III.

Inne procedury szkolne.

I.

Prawa i obowiązki ucznia.
§ 1.

Uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej, tożsamości narodowej,
kulturowej i religijnej, a w szczególności:
1) Zapoznania

się

z

programami

nauczania

poszczególnych

przedmiotów,

wymaganiami edukacyjnymi, statutem gimnazjum, wewnątrzszkolnym systemem
oceniania, regulaminem samorządu szkolnego;
2) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
4) Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
5) Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osób
trzecich;
6) Rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
7) Korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu i środków dydaktycznych;
8) Korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz
psychologicznej;
9) Organizowania i udziału w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych
i rozrywkowych na terenie gimnazjum;
10) Wyboru Rzecznika Praw Uczniowskich.
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§ 2.
1. Zachowanie ucznia nie może być sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej i innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
2) Stosować się do zasad zapisanych w Statucie, WZO i Regulaminie Ucznia;
3) Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
kolegów i ich rodziców;
4) Uczyć się systematycznie i rozwijać własne zainteresowania oraz aktywnie
uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu gimnazjum;
5) Chronić własne życie i zdrowie oraz przestrzegać zasad higieny;
6) Dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
7) Podporządkować się zarządzeniom dyrektora, zaleceniom nauczycieli oraz
ustaleniom samorządu szkolnego i klasowego.

§ 3.
Samorząd Uczniowski:
1. Uczniowie mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego;
3) wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) traktowania wyborów do władz samorządu z należytą powagą, aby funkcje
w nich objęły osoby odpowiedzialne i godne zaufania;
2) odwołania władz samorządu, jeżeli nie spełniają one swoich funkcji.

2

§ 4.

Lekcja
1. Uczeń ma prawo do:
1) znajomości celów lekcji oraz zrozumiałego przekazu treści lekcji;
2) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) punktualnego przychodzenia i systematycznego uczęszczania na zajęcia;
2) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonymi zasadami porządkowymi;
3) uzupełniania braków wynikających z absencji w terminie uzgodnionym
z nauczycielem.
§ 5.
Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do zagospodarowania powierzonej im sali lekcyjnej wg
własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) pozostawienia sali w nienagannym porządku;
2) przestrzegania regulaminu pracowni przedmiotowych;
3) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;
4) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub
pomocy dydaktycznych.
§ 6.

Prace domowe
1.

Uczniowie mają prawo do wytłumaczenia przez nauczyciela, jak należy
wykonać zadanie domowe.

2.

Uczniowie mają obowiązek systematycznego i starannego odrabiania prac
domowych.

3

II.

Procedury lekcyjne.
§ 7.

Wejście do klasy
1. Uczniowie ustawiają się w dwóch rzędach: dziewczęta, chłopcy.
2. Do klasy wchodzą dziewczęta, a następnie chłopcy.
3. Wszyscy stoją przy ławkach, a po powitaniu i pozwoleniu nauczyciela siadają.
4. Uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się po zakończeniu lekcji.
§ 8.
Zachowanie w czasie lekcji
1. Uczeń odpowiada z ławki lub przy tablicy.
2. Nie wolno jeść, pić i żuć gumy.
3. Na ławce znajdują się tylko rzeczy niezbędne do danej lekcji.
4. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – należy wstać – a można usiąść na
polecenie nauczyciela.
5. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, a nie dzwonka.

III.

Inne procedury szkolne
§ 9.

Identyfikator ucznia
1. Każdy uczeń, wchodząc do szkoły, ma okazać identyfikator, który nosi przez czas
pobytu w szkole na wysokości klatki piersiowej w widocznym miejscu.
2. W przypadku zagubienia identyfikatora

– uczeń otrzymuje na dany dzień

identyfikator zastępczy.
3. W semestrze uczeń ma prawo do trzykrotnego skorzystania z identyfikatora
zastępczego bez żadnych sankcji.
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§ 10.
Indeks ucznia
1. Każdy uczeń posiada indeks gimnazjalisty zawierający w szczególności:
1) na pierwszej stronie:
a) adres i telefon gimnazjum,
b) imię, nazwisko wychowawcy i jego podpis.
2) na drugiej stronie:
a) imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń,
b) przyklejone zdjęcie ucznia,
c) PESEL i adres zamieszkania ucznia,
d) telefony kontaktowe do rodziców,
e) wzór podpisów rodziców lub opiekunów prawnych,
f) pieczęć podłużną gimnazjum.
3) na następnych stronach:
a) oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów,
b) informacje o osiągnięciach edukacyjnych ucznia za I i II półrocze oraz na
koniec roku szkolnego potwierdzone podpisem rodzica,
c) miejsce na korespondencję i informacje dla rodziców.
2. Każda strona indeksu ma mieć swój numer.
3. Obowiązkiem każdego ucznia jest wpisywanie ocen cząstkowych.
§ 11.
Nieobecności
1. Wszystkie usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole są dokonywane przez
rodziców poprzez system „Librus”, w szczególnych przypadkach - pisemnie w
indeksie ucznia.
2. Usprawiedliwienia dokonuje się w ciągu tygodnia po ustaniu nieobecności. W
przeciwnym wypadku nieobecności te nie będą usprawiedliwione.
3. Wszelkie spóźnienia do 15 minut nie będą usprawiedliwiane.
4. Spóźnienie powyżej 15 minut w kontekście oceny zachowania traktowane i
punktowane jest jak nieobecność. Może być ono usprawiedliwione w przypadku
posiadania odpowiedniej informacji od rodziców w systemie „Librus” lub w indeksie
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i przedstawienia jej w dniu spóźnienia (np. spóźnienie ze względu na badania
lekarskie).
5. Uczeń może być zwolniony z części lekcji w danym dniu przez rodziców tylko na
podstawie zwolnienia w indeksie ucznia potwierdzonego przez:
1) wychowawcę klasy lub jego zastępcę;
2) nauczyciela zajęć, z których został zwolniony.
6. Zwolnienie z ostatnich zajęć, którymi jest wychowanie fizyczne, musi mieć
wyraźną klauzulę rodziców – „zwolnić do domu”. W innym przypadku uczeń nie
ćwiczy, ale pozostaje z grupą.
7. W przypadku złego samopoczucia ucznia, powiadamiani są rodzice, którzy
zobowiązani są do osobistego odebrania dziecka ze szkoły.
8. Uczeń zwolniony przez wychowawcę do domu zobowiązany jest okazać portierowi
lub dozorcy przy wejściu do szatni zwolnienie w indeksie ucznia.
9. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub wychowania do życia w
rodzinie, przebywają w tym czasie w bibliotece.
10. Jeśli uczeń w danym dniu będzie nieobecny na zapowiedzianej pisemnej pracy
sprawdzającej, a przybędzie na inne zajęcia lekcyjne, nauczyciel może wymagać
od niego przystąpienia do tej pracy po lekcjach.
§ 12.
Strój szkolny
1. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na
zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą
eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów.
2. W dni uroczyste (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego) uczniowie
przychodzą w stroju galowym:
1) czarne lub granatowe spodnie dla chłopców (nie jeansy), dla dziewcząt
czarna lub granatowa spódnica (wykluczona długość mini);
2) białe, koszulowe bluzki i koszule;
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3) ciemne buty;
4) krawat z logo szkoły;
3. W pozostałe dni uczeń ubiera się w strój szkolny:
1) jednokolorowe koszulki polo lub T-shirty, swetry oraz bluzy bez napisów,
nadruków, wzorów, aplikacji, naszywek, przypinek i cekinów itp.;
2) dopuszczalne kolory: czarny, granatowy, biały, niebieski, szary, oliwkowy,
brązowy i beżowy;
3) spódnice, (wykluczona długość mini) i spodnie długie lub ¾ , (wykluczone
biodrówki, spodnie z dziurami, legginsy, szorty itp.);
4) na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia (buty sportowe na jasnej
podeszwie).
4. Uczniowie powinni przestrzegać zasad higieny osobistej oraz dbać o estetykę
ubioru.
5. Na zajęcia z wychowania fizycznego uczeń ubiera się w strój sportowy:
1) czarne lub granatowe spodenki;
2) biała koszulka;
3) sportowe buty;
4) białe skarpetki.
§ 13.
Regulamin korzystania z szafek uczniowskich:
1) Każdy uczeń otrzymuje szafkę do własnej dyspozycji na czas nauki w
gimnazjum;
2) Uczeń kwituje odbiór klucza do szafki;
3) Uczeń ponosi koszty dorobienia klucza wraz z kosztem wymiany zamka;
4) O

każdym

uszkodzeniu,

zniszczeniu,

kradzieży

należy

natychmiast

informować pisemnie wychowawcę klasy;
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5) Za porządek wewnątrz szafki oraz jej stan (umyślne zniszczenie) odpowiada
uczeń. Ponosi koszty naprawy zniszczenia szafki wewnątrz;
6) Przynajmniej 1 raz w miesiącu wychowawca klasy w obecności ucznia
kontroluje stan jego szafki;
7) Na zakończenie roku szkolnego uczeń za pokwitowaniem zwraca klucz od
szafki wychowawcy klasy i opróżnia szafkę. Za rzeczy pozostawione w szafce
na okres wakacji szkoła nie ponosi odpowiedzialności;
8) Zabrania się dorabiania kluczy do szafek we własnym;
9) Uczeń ma dostęp do szafki tylko przed i po zakończeniu zajęć;
10) Uczeń ma prawo przechowywać w szafce tylko odzież oraz przedmioty
niezbędne na zajęcia lekcyjne. Inne prywatne przedmioty i pieniądze uczeń
przechowuje na własną odpowiedzialność.

§ 14.
Zabrania się:
1) Spożywania napojów alkoholowych;
2) Palenia tytoniu i innych substancji lub zażywania ich pod inną postacią;
3) Zażywania

pod

wszelką

postacią

substancji

psychoaktywnych,

odurzających i dopalaczy;
4) Zażywania leków bez konsultacji z pielęgniarką szkolną lub bez wyraźnego
pisemnego zezwolenia rodziców;
5) Przynoszenia niebezpiecznych zabawek i przedmiotów np. zapalniczek,
petard, sztucznych ogni, noży, sprejów w aerozolu, pistoletów oraz
niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
6) Używania przemocy fizycznej;
7) Farbowania włosów, noszenia ekstrawaganckich fryzur, dredów, makijażu i
tatuażu. Włosy mają mieć schludny wygląd;
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8) Noszenia nadmiernej ilości biżuterii, kolczyków na twarzy, w ustach i
innych widocznych częściach ciała – dopuszczalne są jedynie pojedyncze,
małe kolczyki w uszach u dziewcząt;
9) Noszenia dużych, wyzywających i ostentacyjnych ozdób, np. takich jak:
korale, obroże, bransolety, łańcuchy itp.

§ 15.
Pozostałe postanowienia
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać klasy i
szkoły.
2. Na terenie szkoły i w trakcie wyjść klasowych uczniom nie wolno korzystać z
telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego lub muzycznego typu MP3,
MP4 itp. Na terenie szkoły urządzenia te muszą być wyłączone. W przypadku
nieprzestrzegania tego zakazu telefon lub inny sprzęt elektroniczny jest uczniowi
odbierany i przekazywany do sekretariatu. Uczeń może go odebrać po
zakończeniu zajęć lekcyjnych w danym dniu.
3. Na terenie szkoły nie wolno rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych
obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody osób nagrywanych.
4. W przypadku konieczności elektronicznego nagrywania dźwięku lub obrazu
uczeń musi uzyskać zgodę wychowawcy lub dyrektora szkoły.
5. Po skończonych zajęciach uczniowie mają prawo przebywać na terenie szkoły
tylko pod opieką nauczyciela lub innej upoważnionej osoby.
6. Uczeń przed każdą wycieczką podpisuje regulamin uczestnika wycieczki.
7. Nieprzestrzeganie Regulaminu Ucznia skutkuje otrzymaniem punktów ujemnych
na zasadach określonych w rozdziale V WZO.
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