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                Tworzenie zasad wzajemnego współistnienia, czy to całych społeczeństw,  

czy teŜ szkolnej społeczności jest próbą przewidywania wszelkich sytuacji, by ułatwić 

współŜycie i zapobiec konfliktom. Dzięki temu kaŜda OSOBA ma zagwarantowane poczucie 

bezpieczeństwa, zadowolenia i moŜliwość samorealizacji.  

       śyczymy Ci drogi uczniu, byś poznając i stosując regulamin naszej szkoły poczuł się 

wolny do wielu działań, które przyniosą Ci satysfakcję.   
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O b o w i ą z k i    u c z n i a:  

 
I.  W zakresie stosunku do nauki nauczyciele wymagają od Ciebie, Ŝebyś:  
 
1. Rzetelnie i systematycznie uczył się oraz aktywnie uczestniczył w zajęciach  

edukacyjnych i pozaszkolnych. 

 

2. Terminowo wykonywał zadania domowe. 

 

3. Jak najlepiej  wykorzystywał czas i warunki do nauki (podczas trwania lekcji  nie moŜesz 

jej samowolnie opuszczać). 

 

II. W zakresie kultury bycia i dyscypliny nauczyciele wymagają od Ciebie, abyś: 

 

1. Troszczył się o właściwe więzi i stosunki koleŜeńskie, okazywał szacunek  

wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, a takŜe godnie zachowywał się poza nią. 

 

2. Przeciwdziałał wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia 

majątku szkolnego, dbał o porządek i ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni  

w szkole i otoczeniu. 

 

3. Wiedział, Ŝe uczeń lub oddział klasowy jest materialnie odpowiedzialny za dokonane 

zniszczenia, których usunięcie winno nastąpić w ciągu tygodnia. 

 

4. Podporządkowywał się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 

 

5. Dbał o czystość mowy ojczystej. UŜywanie wulgarnych słów jest niegodne ucznia naszej 

szkoły. 

 

6. Szanował symbole narodowe i szkolne. 

 

7. Punktualnie i regularnie uczęszczał na zajęcia edukacyjne i wybrane zajęcia 

pozaszkolne, a kaŜdorazową nieobecność spowodowaną chorobą lub waŜną przyczyną 
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usprawiedliwiał u wychowawców. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności  

w szkole jest ustna, osobiście zgłoszona lub pisemna prośba rodziców, w szczególnych 

przypadkach zaświadczenie lekarskie. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić  

w ciągu dwóch tygodni. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniŜają ocenę  

zachowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  

 

8. Przychodził do szkoły nie wcześniej niŜ 10 minut przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych  

(jeŜeli nie korzystasz ze świetlicy szkolnej). 

 

9. Codziennie zmieniał obuwie zarówno na zajęcia edukacyjne jak i pozalekcyjne, i 

pozostawiał je w szatni w worku. 

Obuwie szkolne ma spełniać wymogi higieniczno - zdrowotne.  

 

10. Po dzwonku na lekcje oczekiwał w parach na nauczyciela, a po zakończeniu zajęć 

opuszczał budynek szkoły. 

 

11. Podczas przerw zachowywał kulturę bycia, przestrzegał zasad bezpieczeństwa. 

 

12. Nie przebywał na przerwie przed głównym wejściem do budynku szkoły. 

 

13. Nie przebywał na terenie gimnazjum. W przypadku lekcji wychowania fizycznego 

wchodził na segment sportowy tylko pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

14. Dbał o schludność ubioru oraz jego czystość starając się, by ubiór był stonowany  

i estetyczny. Pamiętaj, Ŝe farbowanie włosów, makijaŜ oraz więcej niŜ jedna para 

kolczyków ( w płatku małŜowiny usznej) są  traktowane jako wykroczenia. 

 

15. Podkreślał  odświętnym strojem święta i uroczystości szkolne: 

 

� dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, 

� chłopcy - biała koszula, ciemne spodni
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16. Uzupełniał braki w nauce wynikające z absencji. 

 

17. Sumiennie wykonywał przyjęte lub przydzielone zadania, m.in. dyŜur  

w klasie itp.. 

 

18. Chronił i zabezpieczał  własność prywatną przed zniszczeniem lub kradzieŜą, 

jednocześnie unikając przynoszenia do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub 

pamiątek. 

 

19. Przestrzegał postanowień Statutu Szkoły i regulaminów w sprawach dotyczących 

uczniów. 

 

III. W zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych i zdrowia nauczyciele 

wymagają od Ciebie, Ŝebyś: 

 

1. Dbał o zdrowie i higienę osobistą,  bezpieczeństwo własne  i swoich kolegów. 

 

2. Natychmiast informował dyrekcję szkoły, nauczyciela dyŜurnego o zaistniałym  

zagroŜeniu zdrowia lub Ŝycia. 

 

3. Zabronione jest palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, uŜywanie narkotyków lub 

innych środków odurzających. 

 

4. Nie przynosił do szkoły przedmiotów zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu. 

 

5. Rozumiał waŜność samowychowania. Umiał stawiać sobie wysokie wymagania odnośnie 

własnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Dbał o rozwój zainteresowań. Szanował 

poglądy i przekonania innych.
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IV. W zakresie postawy społeczno moralnej nauczyciele wymagają od Ciebie, Ŝebyś: 

 

1. Był koleŜeński i wraŜliwy na potrzeby innych. Pomagał koledze mającemu trudności  

w nauce. Odwiedzał kolegę w czasie choroby, wspomagał go w trudnych sprawach 

szkolnych czy osobistych. 

 

2. Dbał o przyjazną atmosferę w klasie i przejawiał sposób bycia nie naruszający godności 

własnej, uczniów i pracowników szkoły. 

 

3. Był prawdomówny i uczciwy. Nie przywłaszczał cudzej własności, szanował mienie 

w szkole i w środowisku. 

 

4. Przestrzegał ustaleń władz szkolnych, wypełniał przyjęte na siebie obowiązki. 

 

5. Nie pozostawał obojętny na wszelkie przejawy przemocy.  

 

6. Informował Dyrektora  Szkoły, pedagoga i nauczycieli o agresywnym zachowaniu 

kolegów.
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P r a w a    u c z n i a: 

 

I. W zakresie stosunku do nauki masz prawo do : 

 

1. Rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności, pogłębiania wiedzy, aktywności, 

formowania właściwej postawy poprzez uczestniczenie w organizowanych przez szkołę 

zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych. 

 

2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

 

3. Swobody wyraŜania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących Ŝycia szkoły, a takŜe 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszasz tym dobra innych. 

 

4. Pełnej informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  

 

5. Wcześniejszej informacji o wybranym przez nauczyciela zestawie podręczników 

i zeszytów ćwiczeń zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do uŜytku 

szkolnego. 

 

6. Korzystania z pomieszczeń szkolnych i szkolnych terenów rekreacyjnych, sprzętu, 

środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki. 

 

7. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie 

z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, za zgodą rodziców 

i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły  

 

8. Zdobywania wiedzy, poszerzania jej, do twórczych poszukiwań intelektualnych.  

 

9. Poproszenia nauczyciela o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub 

w zadaniach domowych. 
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10. Pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od 

Ciebie niezaleŜnych (choroba, wypadki losowe, słabsze zdolności). 

 

11. Skorzystania z prawa nieprzygotowania się do lekcji w semestrze: 

� jednokrotnie - w przypadku 1 godziny przedmiotu tygodniowo, 

� trzykrotnie - w przypadku 5 godzin przedmiotu tygodniowo, 

� dwukrotnie - w pozostałych przypadkach. 

 

a. Nieprzygotowanie zgłaszasz na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia 

Cię od aktywności na lekcji. Brak zadania domowego jest równoznaczny 

z nieprzygotowaniem się do lekcji. Prawo to zawiesza się w styczniu i czerwcu i nie 

dotyczy zapowiedzianych prac klasowych. 

 

b.  Przygotowywania się do konkursów przedmiotowych oraz do dnia wolnego od zajęć 

szkolnych w przypadku konkursu pozaszkolnego. Zwolnienia z pytania w dniu konkursu 

oraz dzień po. Prawo to mają równieŜ członkowie zespołów artystycznych biorących 

udział w imprezach pozaszkolnych. 

 

c. W szkole obowiązują następujące ustalenia dotyczące pisemnych zadań szkolnych: 

a) terminy prac klasowych są wpisywane do dziennika z tygodniowym  

wyprzedzeniem; nie moŜe być ich więcej niŜ 3 w tygodniu (jedna w dniu); 

b) prace klasowe muszą być poprawione w terminie 2 tygodniowym, omówione na lekcji i 

dane uczniowi i ich rodzicom do wglądu; 

c) krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia  

z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane). Winny być poprawione 

i ocenione w terminie 1 - tygodniowym, oddane uczniowi (do wglądu rodziców) 

 

d. .Sprawiedliwej, jawnej oceny uwzględniającej zarówno stan wiedzy, jak  

i umiejętności oraz oraz jej uzasadnienia. Ocena moŜe być wpisana do zeszytu. 

 

e. Klasyfikowania i oceniania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  

i Przedmiotowym Systemem Oceniania. 
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f.  Odwołania się od oceny z przedmiotu i oceny  zachowania zgodnie z trybem  

postępowania w  WSO 

 

g. Nieotrzymywania oceny niedostatecznej w dniu 13 -tego kaŜdego miesiąca 

 

h. Wniesienia skargi do rzecznika praw ucznia. 

 

 

II W zakresie szkolnej działalności opiekuńczo  - wychowawczej i zdrowotnej masz 

prawo do: 

 

1. Poszanowania swojej godności osobistej oraz kulturalnego traktowania Cię przez 

wszystkich kolegów i pracowników szkoły, niezaleŜnie od sytuacji w jakiej się 

znajdujesz. 

 

2. Samorządnego współdecydowania o Ŝyciu szkoły i uczestniczenia w ocenie jej pracy 

poprzez działanie w szkolnych organizacjach uczniowskich. 

 

3. Wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu 

Klasowego i Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. 

 

5. Wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych.  

W okresie wiosenno - letnim moŜesz przebywać podczas przerw na świeŜym powietrzu 

(przed budynkiem szkoły od strony jadalni). W okresie jesienno - zimowym przebywanie 

poza budynkiem podczas przerw jest zabronione. 

 

6. Informowania przez nauczycieli jak naleŜy się uczyć i jak organizować czas wolny. 

 

7. Opieki zdrowotnej. 

 

8. Poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 
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9. Uzyskania pomocy materialnej (w szczególnej sytuacji) w miarę posiadanych środków 

z budŜetu lub Rady Rodziców (zapomoga, dopłata do obiadów, wycieczka, zasiłek 

szkolny, stypendium szkolne). 

 

10. Informowania wychowawcy, pedagoga lub innych nauczycieli o swoich kłopotach 

osobistych rodzinnych, materialnych i zdrowotnych 

 

11. .Korzystania po zajęciach obowiązkowych lub w dni wolne z boiska. Korzystanie z 

innych pomieszczeń szkoły wymaga zgody dyrektora lub osoby upowaŜnionej. 

 

12. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

wydanego przez placówkę słuŜby zdrowia. Na wniosek rodziców, za zgodą Dyrektora 

Szkoły moŜesz być zwolniony z obecności  na zajęciach wychowania fizycznego, które 

odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji. 

  

N a g r o d y   i   k a r y 

I. Nagrody: 

1. Nasza szkoła hojnie wyróŜnia i nagradza swoich uczniów za wszelkiego rodzaju 

osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole, rodzicom i całemu środowisku społecznemu. 

 

 
2. Nagrodę lub wyróŜnienie moŜesz otrzymać za: 

a) zdobycie tytułu „Wzorowy Absolwent ….” - za najwyŜszą średnią ocen ucznia 
kończącego szkołę (średnia ocen od 5,7 i wyŜej) i wzorowe zachowanie.  
 

b) zdobycie tytułu „Ucznia Semestru” „Ucznia Roku”- za najwyŜszą średnią ocen na 
poziomie poszczególnych klas i wzorowe zachowanie (średnia ocen od 4,75 i wyŜej) 
 

c) wzorowe wyniki w nauce - średnia co najmniej 5,0 i zachowanie wzorowe (nagroda 
ksiąŜkowa) 
 

d) wzorową frekwencję  - 100 % w ciągu (semestru) całego roku szkolnego (dyplom); 
 

e) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych – laureat, finalista 
 

f) wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu; 
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g) wybitne osiągnięcia w innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 
 

h) pracę społeczną. 
 

3.  Staraj się równieŜ o wyróŜnienie lub nagrodę w postaci: 

a) pochwały Wychowawcy na forum klasy; 

b) pochwały Dyrektora Szkoły wobec uczniów szkoły; 

c) świadectwa z wyróŜnieniem 

d) wpisu do Złotej Księgi Absolwentów; 

e) Statuetki „Szczęśliwa Trzynastka” za tytuł ‘Wzorowego Absolwenta …” 

f) listu pochwalnego Dyrektora Szkoły; 

g) listu gratulacyjnego Dyrektora Szkoły do rodziców absolwenta; 

h) dyplomu uznania; 

i) nagrody rzeczowej 

W razie, gdy szkoła dysponuje środkami finansowymi, nagrodę zbiorową dla wyróŜnionych 
uczniów lub klas moŜe stanowić wycieczka lub uczestnictwo  
w imprezach kulturalnych. 
 
II. Kary   
 
1. Wobec uczniów nieprzestrzegających obowiązujących praw i zasad postępowania szkoła  

rozporządza określonymi sankcjami i rygorami. 
 
2. Kara moŜe być udzielona za: 

a) nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów, 

b) nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora Szkoły. 

c) nieprzestrzeganie zaleceń pracowników szkoły. 

 

3. Uczeń moŜe być ukarany poprzez: 

a) upomnienie,  

b) adnotacja w karcie zachowania ucznia, 

c) upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę w obecności rodziców, pedagoga lub 

Dyrektora Szkoły, 

d) naganę dyrektora szkoły, 

e) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu, 

f) zawieszenie w prawie udziału w imprezach organizowanych przez szkołę 

g)  zakaz uczestniczenia ucznia w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz (zawody sportowe, 

turnieje …), 
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h) przeniesienie do równoległej klasy, 

 

4. Uczeń ma prawo, za pośrednictwem rodzica, Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy 

lub pedagoga szkolnego, odwołać się do dyrektora szkoły  

 

5. Odwołanie od wyznaczonej kary składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

w formie pisemnej, w terminie nie przekraczającym 2 dni od daty jej wyznaczenia. 

 

6. Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złoŜenia 

i powiadamia zainteresowane strony w formie pisemnej. 

 

7. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 

8. Wykonanie kary moŜe być zawieszone na czas próby za poręczeniem samorządu 

klasowego lub szkolnego. 

 

9. Rolę mediatorów w tych sprawach pełnią zastępca dyrektora i pedagog szkolny. 

 

10. Karę moŜe otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów.  

 

 

 

 

 

 


