REGULAMIN UCZNIA

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie

Podstawa prawna:
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami.
2. Statut Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie.
3. Program Wychowawczy Gimnazjum.
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I

UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM SZKOŁY

1. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, który jest najwyższą władzą
społeczności gimnazjalnej w szkole.
2. Organem ustawodawczym Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią przewodniczący samorządów klasowych
poszczególnych klas oraz wybrani uczniowie.
4. Pracą SU kieruje Rada SU, która jest organem wykonawczym.
5. Pracą Samorządu Uczniowskiego kieruje Przewodniczący SU, który jest jednocześnie
reprezentantem SU na zewnątrz.
6. Wszystkie organy SU są wybierane w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich.
7. Kadencja organów SU trwa jeden rok szkolny.
8. SU współpracuje ze wszystkimi organami szkoły: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą
Rodziców.
9. SU współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie
szkoły.
10. Z Radą SU współdziała nauczyciel wybrany przez SU. Pełni on rolę opiekuna i łącznika
z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem.
11. W obrębie SU mogą działać sekcje i komisje. Przewodniczący sekcji (komisji) wybierani
są przez Radę SU.
12. Szczegółowe kompetencje i obowiązki SU i jego organów, jak również zasady ordynacji
wyborczej, określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

II PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;
3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli postępów
i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
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10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w gimnazjum;
12. powiadomienia przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie
pracy klasowej. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa, a w tygodniu
nie więcej niż trzy;
13. odwoływania się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie
z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;
14. uzyskania w ciągu dwóch tygodni oceny z pracy pisemnej. W wyjątkowych sytuacjach
z języka polskiego termin ten może być przedłużony do trzech tygodni;
15. znajomości programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur
poszerzających i pogłębiających jego treść;
16. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach, zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. Uczeń reprezentujący szkołę powinien mieć
zachowanie przynajmniej poprawne i pozytywne oceny z zajęć dydaktycznych;
17. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
18. wyboru nauczyciela na opiekuna SU;
19. redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
20. zwracania się do nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły ze wszystkimi
problemami celem uzyskania pomocy;
21. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii zimowych, świątecznych
i wakacji;
22. do respektowania praw uczniowskich;
23. sprawnie zorganizowanego, bezpiecznego dowozu na zajęcia lekcyjne i zapewnienia
przejazdu do domu;
24. ochrony prywatności:
a) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego. Szkoła ma prawo wiedzieć o uczniu tylko tyle ile
uczeń i rodzice chcą o tym sami opowiedzieć. Wszelkie informacje dotyczące np. sytuacji
materialnej, stanu zdrowia, wyniku testów psychologicznych, wykształcenia rodziców,
ewentualnych problemów rodzinnych itp. znane wychowawcy czy innym pracownikom
szkoły, nie mogą być rozpowszechniane;
b) na prośbę rodziców być zwolnionym z wyjazdu lub innych zajęć organizowanych
w ramach lekcji, jeżeli wiąże się to z wydatkami pieniężnymi, na które rodziców ucznia
nie stać;
c) tajemnicy korespondencji;
25. przebywania na terenie obiektów szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych, a także na 15
minut przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć. W uzasadnionych przypadkach
uczniowie mogą przebywać w szkole dłużej lub w dni wolne od nauki tylko za zgodą
dyrektora lub wychowawcy. Uczeń może przebywać na terenie szkoły tylko pod opieką
nauczyciela lub – po uzyskaniu zgody dyrektora – innego pracownika szkoły;
26. składania do dyrektora szkoły zażaleń na niezgodne z Regulaminem Ucznia postępowanie
innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły, wnoszonych ustnie lub na piśmie;
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III OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych wynikających z planu
zajęć, przybywania na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia uczeń jest zobowiązany
przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia. Spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest
jako nieobecność;
2. przestrzegania ustalonych przez nauczycieli zasad pracy na lekcjach. W czasie zajęć
lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami
w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego
upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu
w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar;
3. przygotowania się do zajęć szkolnych, przynoszenia niezbędnych przyrządów,
podręczników, zeszytów i stroju sportowego;
4. systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie z zasadami
określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
5. samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych,
a także przy wykonywaniu prac domowych, jeżeli nie jest to praca zespołowa;
6. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie uczeń
zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia, licząc od pierwszego dnia wznowienia przez
niego nauki. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenia może być
podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia
na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia);
7. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników:
- uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
- przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
- szanuje poglądy i przekonania innych,
- szanuje godność i wolność drugiego człowieka,
- zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu, czy życiu;
8. wystrzegania się szkodliwych nałogów oraz dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne
oraz innych uczniów. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne
skierowane do innej osoby, picie alkoholu, używanie narkotyków i palenie tytoniu;
9. przekazywania rodzicom informacji od nauczycieli i wychowawcy, zwłaszcza na temat
ocen i zachowania;
10. przestrzegania dyżurów w pracowniach i innych obowiązków ustalonych
przez nauczycieli;
11. naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody lub pokrycia kosztów naprawy
albo kosztów zakupu nowego mienia;
12. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum;
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13. godnego i kulturalnego zachowywania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy
ojczystej (nie przeklinać i nie używać wulgaryzmów);
14. do noszenia na terenie szkoły, podczas zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych,
jednolitego stroju szkolnego, obuwia zmiennego oraz do zachowania schludnego wyglądu;
15. szanowania tradycji gimnazjum i uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez
szkołę;
16. nie używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzycznych i innych urządzeń
elektronicznych na lekcjach. W szkole obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania
i nagrywania bez zgody dyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela;
17. nie wnoszenia na teren szkoły wszelkiego rodzaju szkodliwych używek (narkotyki, środki
odurzające, alkohol, papierosy) oraz niebezpiecznych materiałów i narzędzi – niewypałów,
nabojów, petard, jakiejkolwiek broni (w tym także atrap broni), gadżetów z laserem, noży
trucizn i innych;
18. uzupełnić zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach, także w przypadku
nieobecności z powodu uczestnictwa w imprezach szkolnych czy konkursach;
19. w przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie
zobowiązani są zachować spokój i podporządkować się ściśle poleceniom nauczyciela
lub kierującego akcją ewakuacyjną.

IV WYGLĄD UCZNIA
1. Podczas zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych, w ciągu całego roku szkolnego,
każdego ucznia obowiązuje jednolity strój szkolny oraz obuwie zmienne. Wzór jednolitego
stroju określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii
uczniów.
2. Ubiór ucznia noszony a co dzień powinien być czysty i schludny.
3. Nie zezwala się na noszenie wewnątrz szkoły czapek lub innych nakryć głowy.
4. W szkole obowiązuje zakaz noszenia tatuaży, farbowania i widocznego żelowania włosów.
5. Makijaż jest dozwolony tylko u dziewcząt, ale jedynie delikatny, a lakier do paznokci tylko
bezbarwny.
6. Biżuteria – delikatna i skromna – dozwolona jest tylko u dziewcząt, ale należy w tym
zakresie zachować umiar. Obowiązuje zakaz kolczykowania innych części ciała poza uszami.
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach
wychowania fizycznego.
7. W szkole obowiązuje zakaz noszenia kolczyków przez chłopców.
8. Obowiązuje zakaz noszenia tatuaży.

V KULTURA ZACHOWANIA UCZNIA
Podczas zajęć lekcyjnych:
1. Punktualnie przychodzimy na zajęcia.
2. Słuchamy poleceń nauczyciela.
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3. Dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć.
4. Uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy.
5. Zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką.
6. Aktywnie uczestniczymy w lekcji.
7. Pracujemy w ciszy i skupieniu.
8. Nie przeszkadzamy w pracy koleżankom i kolegom.
9. Nie oszukujemy nauczyciela – nie podpowiadamy i nie ściągamy.
10. Nie wyśmiewamy się z wypowiedzi czy zachowania innych osób w klasie.
11. Nie spożywamy posiłku, napojów i nie żujemy gumy
Podczas przerw:
1. Nie biegamy po korytarzach.
2. Ostrożnie schodzimy ze schodów.
3. Zachowujemy się cicho (nie krzyczymy).
4. Kulturalnie czekamy w kolejce do sklepiku szkolnego.
5. Nie wymierzamy samodzielnie kar, w razie potrzeby prosimy o pomoc nauczyciela
dyżurującego
6. Nie siadamy na parapetach i obudowach kaloryferów, nie stawiamy plecaków
na parapetach.
7. Wchodzimy najpierw do szatni dla uczniów, gdzie zmieniamy obuwie i odzież wierzchnią.
8. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
9. Stosujemy na co dzień zwroty grzecznościowe.
10. Szanujemy swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i innych
dorosłych.
11. Podczas ładnej pogody wychodzimy na świeże powietrze przed budynek gimnazjum.
12. Zachowujemy czystość na korytarzach, w klasach i toaletach szkolnych.
13. Nie niszczymy drzew i krzewów oraz siatki ogrodzenia.
14. Dbamy o czystość terenu.
15. Wszelkie zauważone usterki czy zniszczenia zgłaszamy dyżurującym nauczycielom
Podczas uroczystości szkolnych:
1. Uważnie słuchamy.
2. Kulturalnie wyrażamy swoje emocje.
3. Dbamy o miłą atmosferę.
4. Słuchamy poleceń osoby prowadzącej apel.
5. Nie używamy telefonów komórkowych.
6. Nie komentujemy na głos.
Podczas wyjazdów, wycieczek:
1. Słuchamy nauczycieli i opiekunów.
2. Nie oddalamy się od grupy.
3. Kulturalnie zachowujemy się podczas jazdy autokarem.
4. W miejscach publicznych zachowujemy się kulturalnie, stosownie do okoliczności.
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5. Stosujemy się do regulaminów wycieczek i wyjazdów grupowych.
Po zajęciach lekcyjnych:
1. Nie przebywamy na terenie szkoły bez opieki lub zgody nauczyciela po zakończeniu zajęć
(lekcji, kółek).
2. Uczniowie dojeżdżający podczas oczekiwania na autobus i podczas przejazdu zobowiązani
są do: kulturalnego zachowania, zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania
zasad bezpieczeństwa.
3. Zachowujemy się kulturalnie, zgodnie z przepisami prawa i powszechnie przyjętymi
normami etyczno-moralnymi pamiętając, że zawsze reprezentujemy swoją szkołę i dbamy
o jej dobre imię.

VI PRZYWILEJE UCZNIOWSKIE
1. W szkole istnieją przywileje uczniowskie związane z ocenianiem, wyglądem oraz innymi
elementami zachowania ucznia.
2. Raz w miesiącu w szkole ma miejsce dzień bez ocen niedostatecznych. Dzień ten, ustalany
przez dyrektora, przypada na 13 każdego miesiąca. Nauczyciele nie wpisują tego dnia ocen
niedostatecznych. Uczniowie nie są tego dnia zwalniani z prac klasowych czy odpytywania.
3.”Szczęśliwy numer” to przywilej zwalniający jednego ucznia w każdej klasie, mającego
wylosowany numer taki sam jak pozycja w dzienniku lekcyjnym, od oceny niedostatecznej.
Posiadacz „szczęśliwego numeru” nie jest zwalniany z przygotowania się do zajęć w danym
dniu, posiadania pracy domowej, aktywności na lekcjach i pisania zapowiedzianych prac
klasowych i kartkówek.
4. Noszenia do szkoły telefonu komórkowego na odpowiedzialność własną i rodziców,
pod warunkiem wyłączenia go przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Na terenie szkoły –
w szkolnych pomieszczeniach, na boisku czy placu szkolnym – nie wolno używać telefonu
komórkowego do innych czynności poza porozumiewaniem się z drugą osobą.
W szczególności zakazuje się używania komórki do fotografowania czy nagrywania.
Kategorycznie zabrania się używania telefonów i wysyłania wiadomości sms, mms o treści
obraźliwej lub wulgarnej.
Naruszenie któregokolwiek z powyższych przepisów skutkować będzie zabraniem uczniowi
przywileju posiadania w szkole telefonu komórkowego, zabraniem telefonu i oddaniem go
rodzicom (opiekunom). Poważne wykroczenia skutkować będą także innymi sankcjami
wychowawczymi.
5. Uczeń ma prawo do dowolnego stroju, fryzury i makijażu w czasie określonych tradycjami
szkoły imprez uczniowskich np. Dnia Samorządności, Dnia Dziecka, podczas dyskotek
szkolnych i wycieczek.

VII NAGRODY
1. Uczniowie wyróżniający się w nauce, zachowaniu i pracy pozalekcyjnej mogą otrzymać
następujące wyróżnienia i nagrody:
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a) pochwałę wychowawcy klasy,
b) pochwałę dyrektora szkoły,
c) dyplom uznania,
d) dyplom Primus Inter Pares (w klasie III),
e) list pochwalny do rodziców,
f) nagrodę rzeczową,
g) pamiątkowy wpis do kroniki klasy lub szkoły,
h) wywiad do gazetki szkolnej, prasy lokalnej lub w Internecie,
i) świadectwo z paskiem,
j) inne np. udział w wycieczce, ogłoszenie na apelu lub stronie www, wywieszenie nazwiska
w galerii osiągnięć itp.
2. Ucznia można nagrodzić za:
a) wybitne osiągnięcia w nauce,
b) wysokie zaangażowanie w działalność pozalekcyjną i pracę społeczną,
c) sukcesy w konkursach przedmiotowych i współzawodnictwie sportowym,
d) wzorową frekwencję,
e) godną postawę.
3. Z tego samego tytułu uczniowi może być przyznawanych kilka nagród jednocześnie.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody uczniowi może wystąpić każdy nauczyciel,
a także organ reprezentujący uczniów – Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.
5. Szkoła informuje rodziców (opiekunów) o przyznanej nagrodzie.

VIII KARY
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,
o których mowa wyżej, uczeń może zostać ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
c) upomnieniem lub naganą dyrektora,
d) pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły, oraz reprezentowania szkoły
na zewnątrz (czas wyznacza Rada Pedagogiczna po konsultacji z Samorządem
Uczniowskim),
e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczkach i imprezach
organizowanych przez szkołę (czas wyznacza Rada Pedagogiczna po konsultacji
z Samorządem Uczniowskim),
f) obniżeniem oceny zachowania,
g) przeniesieniem do równoległej klasy,
2. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą
być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada dyrektor.
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5. O nałożonej karze informuje się rodziców (opiekunów) z wyjątkiem upomnień udzielanych
w trybie natychmiastowym.
6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie
może wnieść rodzic (opiekun) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.5.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
8. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor
zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie
szkolnych obowiązków i postanowień Statutu i regulaminów.
10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje w szczególności jeżeli uczeń:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie,
b) dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia,
c) wchodzi w kolizję z prawem,
d) w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę,
e) demoralizuje innych uczniów,
f) otrzymał drugą (śródroczną lub końcową) ocenę naganną z zachowania,
11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9,
w okolicznościach określonych w ust.10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia
udzielonym przez nauczyciela, organ SU albo Radę Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10 określają odrębne przepisy.
13. Kary dodatkowe:
a) za powtarzający się brak obuwia zmiennego uczeń może zostać zobowiązany
do wykonania prac porządkowych w klasie lub szkole,
b) za powtarzające się wagary uczeń może zostać wyłączony z uroczystości i imprez
szkolnych,
c) za używanie wulgarnych słów uczeń może zostać zobowiązany do wykonania prac na rzecz
szkoły i jej otoczenia.
d) uczniowie z zachowanie nagannym lub nieodpowiednim mogą zostać wyłączeni
z wyjazdów, wycieczek i imprez szkolnych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania:
Zbydniów, 20 maja 2015 r.
…………………………………..

……………………………………

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor Gimnazjum
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