REGULAMIN SZKOLNY
ZESPOŁU SZKOŁ W RUDAWIE
Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Stanowi dla uczniów
gwarancję, że mogą oni oczekiwać przestrzegania swoich praw przez nauczycieli,
a jednocześnie jest zbiorem zobowiązań, z których wykonania są rozliczani. Regulamin
ten to element „jasnego układu” w szkole.


Prawa i obowiązki

A. Uczeń
1. Uczniowie mają prawo do:
 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu
w szkole,
 poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
 rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce zgodnie
z Zasadami Przyznawania Ocen Zachowania i Zasadami Oceniania
Wewnątrzszkolnego,
 odwołania się do wychowawcy lub dyrektora szkoły w razie otrzymania oceny
niezgodnej, jego zdaniem, z jego osiągnięciami,
 rozwijania zdolności i zainteresowań,
 znajomości statutu szkoły i przepisów, które regulują jej funkcjonowanie,
 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 przestrzegania prawa szkolnego,
 chronienia własnego życia i zdrowia,
 przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
 stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych
osób,
 dbania o ład i porządek oraz o wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
 dbania o dobre imię szkoły i godne jej reprezentowanie.
B. Samorząd Uczniowski i inne organizacje
1. Uczniowie mają prawo do:
 wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się
w organizacjach działających przy szkole,
 uchwalenia regulaminów samorządu uczniowskiego i funkcjonujących w szkole
organizacji,
 demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
 pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu,
szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły
osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
 respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby
swoich funkcji.
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C.Lekcja
1. Uczniowie mają prawo do:
 znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści
lekcji,
 pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
 aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
 uzupełniania braków wynikających z absencji,
 systematycznej
i wytrwałej pracy nad wzbogacaniem swojej wiedzy,
wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków nauki.
D. Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do:
 udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
 kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam
klasę.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 zostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
 dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
 niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.
E. Odpoczynek
1. Uczniowie mają prawo do:
 odpoczynku podczas przerwy,
 dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli,
z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
 zachowywania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
F. Prace domowe
1. Uczniowie mają prawo do:
 uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
 ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
 kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały
zadane.
G. Zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń
1. Uczniowie mają prawo do:
 ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy lub
zeszyt ćwiczeń.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 posiadania i starannego prowadzenia zeszytów oraz podręczników zgodnie
z wymaganiami nauczyciela.

2

II. Procedury lekcyjne
 Wejście do klasy
 Nauczyciel otwiera klasę.
 Do klasy wchodzą najpierw dziewczęta, później chłopcy.
 Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie.
 Uczniowie przygotowują się do lekcji.
 Nauczyciel sprawdza listę obecności.
 Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi do klasy po zamknięciu drzwi,
usprawiedliwia swoje spóźnienie w momencie wskazanym przez nauczyciela
i siada w ławce.
 Zachowanie w czasie lekcji
 Podczas lekcji nie je się, nie żuje gumy, nie pije.
 Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp., nie będących pomocami do danej
lekcji.
 Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają
na polecenie nauczyciela.
 Nie należy utrudniać pracy nauczycielowi.
 Nie wolno przeszkadzać kolegom i koleżankom.
 Zakończenie lekcji
 Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, następuje pożegnanie
nauczyciela z uczniami.
 Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
 Uczniowie ustawiają krzesła na ławki, jeżeli jest to ostatnia lekcja w danej
pracowni.
 Zachowanie w czasie przerw
 Zabronione jest siadanie na parapetach okiennych i samowolne otwieranie okien.
 Należy zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem
bezpieczeństwu innych.
 O wszystkich niebezpiecznych sytuacjach i przejawach agresji należy
poinformować nauczyciela pełniącego w tym czasie dyżur.
 Należy przebywać na terenie własnej szkoły (szkoła podstawowa i gimnazjum)
z wyjątkiem przejść do biblioteki oraz na zajęcia wychowania fizycznego.
 Nie wolno opuszczać terenu szkoły w czasie przerw.
 O ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na podwórku szkolnym.
 Nie wolno przebywać w szatni dłużej niż tego wymaga zmiana obuwia i odzieży.
 Zastępstwa
 W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest
w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.
 Pracownie przedmiotowe
Szczegółowe zasady zachowania
o w pracowniach:
 chemicznej,
 biologicznej,
 informatycznej,
 geograficznej,
3

 na świetlicy,
 w sali gimnastycznej,
 bibliotece,
o oraz na dziedzińcu szkolnym
określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

III. Procedury inne niż lekcyjne
1. Frekwencja
 Uczniowie mają obowiązek systematycznego i punktualnego uczęszczania
na zajęcia lekcyjne.
 O nieobecności dłuższej niż jeden dzień rodzice niezwłocznie ( np. telefonicznie)
muszą poinformować wychowawcę lub pozostawić taką informację w sekretariacie
szkoły.
 Nieobecności na zajęciach usprawiedliwiają rodzice w formie pisemnej, podając
powód nieobecności dziecka.
 Usprawiedliwienie winno być okazane wychowawcy najpóźniej do końca tygodnia,
w którym uczeń wróci do szkoły.
 Rodzice w wyjątkowych sytuacjach, mogą zwolnić ucznia z części zajęć szkolnych
w danym dniu, pisząc stosowne zwolnienie z podaniem przyczyny.
 Uczeń, który chce się zwolnić z części zajęć, winien zwolnienie przedstawić
wychowawcy,
nauczycielowi
prowadzącemu
dane
zajęcia
oraz
dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję.
 Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii (lub na inne zajęcia za zgodą
dyrektora szkoły), przebywają w tym czasie w czytelni lub innym miejscu ustalonym
z wychowawcą klasy.
2. Strój codzienny
 Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zastępcze typu: trampki, tenisówki, halówki.
 Uczniowie przychodzą do szkoły w ubraniu czystym i schludnym. Nieodpowiedni
strój to niechlujny, brudny lub wskazujący na przynależność do nieformalnych grup
młodzieżowych zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.
 W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie paznokcie,
malowane paznokcie, noszenie ubrań zbyt wyzywających ( np. odsłonięty brzuch,
ramiona, biust, spódniczki mini).
 Bielizna osobista powinna być całkowicie zasłonięta.
 Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta (jedna para małych
kolczyków, pierścionek, mała broszka lub wisiorek, bransoletka).
Nikt nie ma prawa:
 wyśmiewać gustów i upodobań w ubiorze innych osób,
 swoim strojem obrażać uczuć pozostałych członków społeczności szkolnej.
3. Strój galowy
Strój galowy jest ogólnie przyjętą formą zewnętrzną uświetnienia świąt i uroczystości
szkolnych. Obejmuje białą koszulę lub bluzkę z rękawkiem, czarne bądź granatowe
spodnie dla chłopców i spódnicę dla dziewcząt. Obowiązkiem ucznia jest występowanie
w takim stroju podczas uroczystości szkolnych.
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4. Savoir- vivre
 Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, stojąc, nie trzymając w tym czasie
rąk w kieszeniach.
 Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek kolegom, koleżankom, nauczycielom,
wychowawcom oraz pracownikom szkoły, zgodnie z zasadami kultury współżycia.
 W szkole nie można nosić nakryć głowy.
 Nie używa się wulgaryzmów.
 Nie przynosi do szkoły żadnych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,
takich jak: noże, broń, gaz, petardy, materiały wybuchowe, zapałki, zapalniczki
i inne.
 na terenie szkoły nie wolno mieć włączonych telefonów komórkowych. W razie
potrzeby można skorzystać z telefonu szkolnego.
5. Dyskoteki
Czas trwania dyskoteki jest ograniczony:
 dla uczniów szkoły podstawowej w porze letniej do 20.00, a w porze zimowej
do 19.00,
 dla uczniów gimnazjum do 20.00.
Organizatorzy mają obowiązek zapewnienia na dyskotece opieki nauczycieli. W czasie
dyskoteki obowiązuje obuwie zastępcze.

IV. Kary i nagrody
1. Nagrody
1. Za wzorową i przykładną postawę, bardzo dobre wyniki w nauce, uczeń może otrzymać
następujące nagrody i wyróżnienia:
a) pochwałę nauczyciela wobec klasy,
b) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
c) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów szkoły,
d) dyplom uznania wręczony na uroczystościach szkolnych na wniosek
wychowawcy klasy lub innych organów szkoły,
e) list pochwalny Dyrektora do Rodziców ucznia,
f) nagrodę rzeczową,
g) wpis do Księgi Pamiątkowej.
2. Za 100% frekwencję w całym roku szkolnym, uczeń może otrzymać na koniec roku
szkolnego nagrodę rzeczową
 Kary i nagany
 Uczeń może być ukarany za:
 nieprzestrzeganie statutu oraz regulaminów szkolnych,
 lekceważenie obowiązku nauki i innych obowiązków,
 naruszanie obowiązku szkolnego.
 Uczeń może być ukarany w następujący sposób:
a) dokonanie wpisu w zeszycie uwag ,
b) upomnienie ustne wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy,
c) upomnienie lub nagana ustna dyrektora w obecności wychowawcy,
d) upomnienie lub nagana ustna dyrektora wyrażona wobec uczniów szkoły,
e) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o jego negatywnym zachowaniu.
f) zawieszenie prawa do udziału w imprezach szkolnych na określony czas,
g) pozbawienie prawa do sprawowania reprezentacyjnych funkcji w samorządzie
klasowym lub szkolnym,
h) przeniesienie do równoległej klasy,
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i) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku
gdy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych
uczniów i pracowników szkoły; ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki,
alkoholizm, prostytucja, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie),
j) Wnioskowanie do Sądu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub
umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.
 Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń
musi sam je usunąć.
 W przypadku rażących naruszeń dyscypliny uczeń może być ukarany z pominięciem
wymienionej hierarchii kar.
3. Odwołania od kar
 Od kar wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu uczeń lub w jego imieniu rodzica
(prawny opiekun) odwołuje się do wychowawcy klasy.
 Od kar wyznaczonych przez wychowawcę klasy przysługuje uczniowi lub działającym w jego
imieniu rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie do Dyrektora Szkoły.
 Od kar wyznaczonych przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną przysługuje zainteresowanym
odwołanie do jednostki prowadzącej nadzór pedagogiczny nad szkołą zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 Uczniom przysługuje prawo do odwołania się od nałożonej kary porządkowej do Dyrektora
Szkoły oraz do Rady Pedagogicznej:
 za pośrednictwem wychowawcy,
 za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.
 Samorząd Uczniowski może w uzasadnionych przypadkach dokonać poręczenia za
ukaranego ucznia w zamian za jego publiczne i pisemne zobowiązanie się do poprawy
zachowania, w wyniku, którego została nałożona kara.
 Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: Dyrektor, Wicedyrektor, Wychowawcy,
Przewodniczący Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
Pedagog Szkolny.
 Odrzucenie odwołania od nałożonej przez organy szkoły kary powoduje, iż staje się ona
ostateczna i nieodwołalna.
 Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez Dyrektora Szkoły po rozpatrzeniu
sprawy przez Komisję
 Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia, który po
poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie.






V. Inne ważne ustalenia przepisy porządkowe
Uczniowie dojeżdżający, oczekują na autobus na terenie szkoły.
Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od
zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora
upoważnionego przez dyrektora szkoły.
Uczniowie, którzy nie korzystają z transportu organizowanego przez szkołę,
przychodzą do szkoły 10 min przed rozpoczęciem zajęć wynikających z planu
nauczania.
Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły przedmiotów, które mogą zagrozić
bezpieczeństwu i spokojowi innych, np.: telefonów komórkowych, urządzeń
nagrywających i odtwarzających, urządzeń elektronicznych.
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