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REGULAMIN UCZNIA
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
Regulamin jest dokumentem opracowanym na podstawie Statutu Szkoły i zawiera zbiór
zasad określających zachowanie i postawy ucznia oraz kroki dyscyplinujące
Ogólne zasady zachowania się uczniów w szkole:
 uczeń systematycznie i punktualnie przychodzi na zajęcia w szkole i na warsztatach
szkolnych,
 nieusprawiedliwione spóźnienie 10 minutowe jest traktowane jak nieobecność
niusprawiedliwiona
 uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły wartościowe
przedmioty,

w planie lekcji (zastępstwa) przewidziane dla klasy na dany dzień,

wyznaczoną salą lekcyjną
na 2 minuty przed rozpoczęciem zajęć,

rozpoczęcia zajęć nie przyszedł na lekcje, przedstawiciel samorządu klasowego zgłasza
ten fakt w sekretariacie szkoły lub dyrekcji szkoły,

grzecznościowego: „Dzień dobry”,


z dorosłymi stoi i nie trzyma rąk w kieszeni,

bezwzględnie pozostaje
na terenie szkoły,

i aktach przemocy fizycznej,

iwych i wulgarnych słów i gestów, nie stosuje przemocy słownej w
żadnej formie
 uczeń ma obowiązek reagować i przeciwstawiać się przemocy słownej, dokuczaniu innym
oraz wszelkim formom agresji na terenie szkoły czy w Internecie poprzez zawiadomienie
szkoły i rodziców,

otoczeniu,
 uczeń dba o mienie szkolne, wyposażenie sal lekcyjnych, środki dydaktyczne, traktując je
jako wspólne dobro służące procesowi nauczania


pracownika szkoły,

uczeń zachowuje powściągliwość w okazywaniu sympatii wobec płci przeciwnej.

na terenie szkoły nie kontaktuje się z osobami postronnymi z wyjątkiem jego
rodziców lub prawnych opiekunów,
 ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, posiadania, używania
i rozprowadzenia substancji psychoaktywnych i alkoholu w szkole i innych miejscach
publicznych,
 uczeń, poprzez swoje zachowanie, godnie reprezentuje szkołę w miejscach publicznych,






uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swoich nieobecności najpóźniej w ciągu 2 tygodni
lub na najbliższej godzinie wychowawczej
uczeń pełnoletni może usprawiedliwić swoje nieobecności tylko poprzez zwolnienie lekarskie
i w wyjątkowych przypadkach do 3 dni w trakcie semestru- pozostałe nieobecności pozostają
nieusprawiedliwione i mogą być przyczyną nieklasyfikowania ucznia lub skreślenia z listy
uczniów
uczeń niepełnoletni może usprawiedliwić swoje nieobecności poprzez zwolnienie lekarskie
lub uzasadnione zwolnienie rodziców (opiekunów prawnych) - pozostałe nieobecności
pozostają nieusprawiedliwione i mogą być przyczyną nieklasyfikowania ucznia,
zawiadomienia kuratora lub skreślenia z listy uczniów

Zasady zachowania sie ucznia w czasie lekcji:




jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy uczniowie wstają,

razie nieprzestrzegania zasad korzystania z telefonów i innych urządzeń
elektronicznych, nauczyciel ma prawo zatrzymać wyłączony uprzednio przez ucznia
aparat i zdeponować go u dyrekcji szkoły; w/w urządzenia będą mogli odebrać
rodzice ucznia lub uczeń po skończeniu zajęć w tym dniu lub w następnym,
 uczeń nie spożywa posiłków, nie żuje gumy,

 lekcja kończy sie na wyraźny sygnał nauczyciela,

(niepopisane ławki, zasunięte
krzesła, zmazane tablice, brak papierów na podłodze),
 uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego przebywają w sali, gdzie odbywają się
zajęcia lub w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela; jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia
godzina lekcyjna, uczeń może przyjść później lub wyjść wcześniej ze szkoły na podstawie
pisemnej prośby rodziców złożonej wcześniej u dyrekcji szkoły,
 uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie
przebywają w miejscu wskazanym przez nauczyciela,

komputerowej oraz w salach gimnastycznych i bibliotece szkolnej określają odrębne
regulaminy, których uczeń jest zobowiązany przestrzegać.
 uczeń nie może oszukiwać i ściągać podczas sprawdzianów pisemnych, ściąganie będzie
karane przez nauczyciela oceną niedostateczną; nagminne ściąganie, jako przejaw
nieuczciwości ucznia, będzie rzutować na ocenę z zachowania;
Ubiór oraz wygląd ucznia:





ubiera sie na uroczystości szkolne w strój wizytowy (dopuszczalne kolory: czarny,
uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad dobrego wychowania, noszenia
niewyzywającego uczesania i makijażu oraz przestrzegania zasad higieny osobistej,
uczeń w ciągu roku szkolnego nosi schludny, skromny strój, stonowany kolorystycznie,
zabrania się:
 noszenia zbyt krótkich spódnic i spodenek, bluzek odkrywających brzuch i plecy,
mających zbyt duży dekolt,
 noszenia ozdób godzących w uczucia religijne i światopogląd innych osób,

 noszenia na terenie szkoły czapek i kapturów,
 noszenia tatuaży w widocznych odkrytych miejscach
Zasady zachowania sie podczas uroczystości szkolnych:


szkolnych jest obowiązkowe i zgodne z zarządzeniem
dyrekcji szkoły i wychowawcy,
zachowuje się w czasie uroczystości kulturalnie, nie rozmawia, nie używa
telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych, które na czas uroczystości
muszą być bezwzględnie wyłączone,
hymn państwowy, zachować szacunek wobec symboli
narodowych, zachować szacunek i powagę wobec sztandaru,





przez nauczycieli, jak i przez innych pracowników szkoły,


nauczyciele i zaproszeni
goście, dopiero później młodzież.

Kary
kroki dyscyplinujące:
 Upomnienie ustne z zapisem w dzienniku.
 Po trzech upomnieniach nagana dyrektora oraz praca na rzecz szkoły- wyznacza
wychowawca klasy (kara nagany skutkuje ponadto tym, że uczeń w danym semestrze nie
może otrzymać z zachowania oceny dobrej i wyższej) .
 Spotkanie wychowawcy z rodzicami i dyrektorem - Wspólne ustalenie sankcji.
 Obniżenie oceny zachowania za semestr/ rok szkolny
 Zawieszenie w prawach ucznia
 Kontrakt lub usunięcie ze szkoły




W wypadku poważnych wykroczeń (np. przemoc, dotkliwa agresja słowna, alkohol,
narkotyki, papierosy, dewastacja) kolejność zastosowanych kroków może być pominięta
i zastosowane mogą być sankcje przewidziane w drastycznych przypadkach przez statut
szkoły łącznie z usunięciem ze szkoły
W wypadku zniszczeń poza sankcją wynikającą z kroków dyscyplinujących koszty
napraw pokrywa uczeń.

Dyrektor Szkoły ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej po uprzednim stosowaniu innych kar:
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły,
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych,
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,
5) kradzież,
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,
8) czyny nieobyczajne,
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących,
11) lekceważenie Regulaminów Szkoły oraz obowiązków szkolnych
12) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej,
13) fałszowanie dokumentów szkolnych,
14) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
15) za propagowanie stylu życia sprzecznego z założeniami wychowawczymi szkoły;
16) za nieusprawiedliwioną dłuższą nieobecność na lekcjach, tj. ponad 25 dni szkolnych
( LO i Technikum) i 10 dni szkolnych (ZSZ) lub 120 godzin lekcyjnych ( LO i
Technikum) i 50 godzin lekcyjnych (ZSZ), albo 50% opuszczonych zajęć
dydaktycznych w semestrze z danego przedmiotu;

Dyrektor Szkoły ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów decyzją administracyjną
i w trybie natychmiastowym wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub
popełnienia poważnego wykroczenia;
Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy
Uczniów do organu wyższego stopnia w ciągu dwóch tygodni wg procedury opisanej w Statucie
szkoły

