REGULAMIN UCZNIOWSKI

CELEM STWORZENIA REGULAMINU UCZNIOWSKIEGO JEST OKREŚLENIE ZASAD
ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA UCZNIÓW TAK, ABY OSIĄGNĘLI ONI SYLWETKĘ
ABSOLWENTA SZKOŁY, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY, OBOWIĄZKOWY, SOLIDNY,
SAMODZIELNY I ZARADNY, OTWARTY NA POTRZEBY INNYCH, POMOCNY ORAZ
UCZCIWY, PRAWY I PRAWDOMÓWNY ORAZ PEŁEN SZACUNKU, KULTURALNY I
TAKTOWNY WOBEC INNYCH.

PRAWA UCZNIA

Rozdział I
KAŻDY UCZEŃ POWINIEN BYĆ ZAPOZNANY ZE SWOIMI
OBOWIOĄZKAMI I PRAWAMI ORAZ PROCEDURAMI, JAKIE MU
PRZYSŁUGUJĄ W PRZYPADKU NARUSZENIA REGULAMINU
Obowiązek poinformowania ucznia o jego prawach i procedurach odwoławczych
mają dyrektor szkoły i wychowawcy klas.

Rozdział II

UCZEŃ MA PRAWO DO NAUKI, ROZWOJU SWOICH UZDOLNIEŃ I
ZAINTERESOWAŃ

1. Do korzystania z następujących pomieszczeń Do swobodnego dostępu na zajęcia
lekcyjne. zakazane jest naruszenie tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub
nie wpuszczanie go do sali lekcyjnej z innych powodów niż określone w p. 4 Rozdz.
IV Dz. Obowiązki Ucznia i pomocy szkolnych:

- zbiorów biblioteki szkolnej i czytelni,
- sali gimnastycznej i boiska "ORLIK",
- świetlicy (za zgodą rodziców),
- dostępnych i oferowanych przez szkołę pomocy, w tym również sali komputerowej.

1. Uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
2. Udokumentowana działalność pozaszkolna jest traktowana na równi z działalnością
społeczną w szkole.

1. Reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach, zawodach
sportowych i innych imprezach okolicznościowych, zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami.

1. Do pomocy w nauce:
- indywidualnej, udzielanej przez nauczyciela,
- samopomocy koleżeńskiej,
- poprzez uczestniczenie w dostępnych przedmiotowych zajęciach wyrównawczych,

Rozdział III

UCZEŃ MA PRAWO DO WOLNOŚCI SUMIENIA,

RELIGII I PRZEKONAŃ

1. Do swobody wyrażania myśli i przekonań, także światopoglądowych i religijnych,
jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
2. Uczęszczania na lekcje religii i etyki.

2.1. Uczęszczanie lub nie na zajęcia religii nie może być powodem dyskryminacji przez
nauczycieli i kolegów w jakiejkolwiek formie.
2.2. Ocena z religii i etyki jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego i nie może mieć
wpływu na promowanie ucznia lecz jest wliczana do średniej ocen.

1. Uczeń, za zgodą rodziców może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowowychowawczej lub społecznej, działającej na terenie szkoły lub poza nią.
2. Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną
sprawą ucznia i jego rodziców i nie może być powodem do jakiejkolwiek
dyskryminacji.

Rozdział IV

UCZEŃ MA PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH WŁASNYCH POGLĄDÓW I
OPINII

1. Do jasnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, treści programowych oraz
metod nauczenia, nie mogą one jednak uwłaczać godności osobistej uczniów szkoły
oraz naruszać p. 1,2 i 3. Rozdz. V. Dz. Obowiązki Ucznia.
2. Do inicjatyw społecznych na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

1. Do przedstawiania wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w
szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw ucznia.

3.1. Wnioski i opinie mogą być wrzucane przedstawione:
- nauczycielom przedmiotów,
- rzecznikowi praw ucznia,
- wychowawcy,
- Samorządowi Uczniowskiemu,
- dyrektorowi szkoły,

3.2. Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektora szkoły ma prawo do wyrażania pisemnej
opinii o pracy nauczyciela.

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki, organizowania
imprez, konkursów, dyskotek szkolnych oraz wyboru opiekuna Samorządu.
2. Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie powinny
mieć wpływu na uzyskane przez ucznia oceny z przedmiotów lub zachowania, ale nie
mogą naruszać p. 1. Rozdz. IV Dz. Obowiązki Ucznia.

Rozdział V

UCZEŃ MA PRAWO DO OCHRONY SWOJEGO ŻYCIA PRYWATNEGO I
TAJEMNICY KORESPONDENCJI

1. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i
koleżeńskich.

1.1. Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacji materialnej, stanu
zdrowia itp.), będące w dyspozycji wychowawcy i innych pracowników szkoły nie mogą być
rozpowszechniane.

1.2. Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Publiczne odczytywanie listów
ucznia bez jego zgody jest naruszeniem tego prawa, gdy nie dotyczy to p.3.

10. Rozdz. V Dz. Obowiązki Ucznia.

Rozdział VI

UCZEŃ MA PRAWO DO OCHRONY SWOJEJ WŁASNOŚCI

1. Uczeń ma prawo do ochrony swojego mienia, przedmiotów osobistych jak i
wykonywanych przez siebie prac, gdy nie dotyczy to p. 1.1. Rozdz. VII Dz.
Obowiązki Ucznia.

Rozdział VII

UCZEŃ BĘDĄCY W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ MA PRAWO DO
POMOCY

1. Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się za pośrednictwem
wychowawcy lub dyrektora szkoły o pomoc od Komitetu Rodzicielskiego lub Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Rozdział VIII

UCZEŃ MA PRAWO DO INFORMACJI

1. Do znajomości Regulaminu Uczniowskiego, z którym ma obowiązek zapoznać ucznia
wychowawca klasy.

1. Do poznania zasad oceniania zachowania, z którymi ma obowiązek zapoznać ucznia
wychowawca klasy najpóźniej do końca września.

1. Do poznania z początkiem roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych,
systemu sprawdzania i oceniania wiedzy, umiejętności z poszczególnych
przedmiotów. Informacji tej udzielają nauczyciele poszczególnych przedmiotów
najpóźniej do końca września.

3.1. W razie zaistniałej potrzeby uczeń ma prawo do uzyskania informacji - na życzenie - o
szczegółowych zapisach WSO, Statutu ZSP i RU. Obowiązek udostępniania takich informacji
ma wychowawca klasy.

1. Do jawnej i umotywowanej oceny. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia
o każdej wystawionej ocenie. Na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna)
ocena ta powinna być krótko uzasadniona, w formie ustnej lub pisemnej.

1. Do wglądu w pisana przez siebie pracę pisemną i znajomości jej wyniku w terminie
do dwóch tygodni od jej napisania. Termin ten może wydłużyć się w przypadku
nieobecności nauczyciela.

1. Do znajomości terminu dużej pracy pisemnej (1-2 godzinnej) lub ustnego sprawdzianu
wiadomości z więcej niż trzech ostatnich lekcji z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

1. Do pisania sprawdzianu lub jego poprawy w późniejszym terminie, ustalonym przez
nauczyciela, jeśli z przyczyn losowych nie mógł go pisać lub osiągnął bardzo złe
wyniki.
2. Do pisania nie więcej niż trzech dużych sprawdzianów w ciągu tygodnia.

1. Do znajomości przewidywanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i całorocznych w
terminie dwóch tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

1. Do informacji o ewentualnej ocenie niedostatecznej miesiąc przed posiedzenieniem
klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

1. Do informacji o warunkach przystąpienia i zasadach przebiegu egzaminu
poprawkowego, sprawdzającego lub klasyfikacyjnego zgodnie ze szczegółowymi
zapisami WSO.

1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego powinien być
uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.

Rozdział IX

UCZEŃ MA PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od decyzji nauczyciela, Rady Pedagogicznej i
dyrektora w przypadku, gdy narusza ona prawa cznia.

1.1. Skargi swe może kierować bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu, rzecznika praw
ucznia, Samorządu Uczniowskiego, dyrektora szkoły, kuratora oświaty.

1. W przypadku nie klasyfikowania, otrzymania oceny niedostatecznej lub oceny, z którą
sie stanowczo nie zgadza, uczeń ma prawo do zwrócenia się z pisemną prośbą do
dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu
klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego. Decyzję o przeprowadzeniu
lub nie takiego egzaminu oraz jego przebiegu podejmuje dyrektor szkoły i Rada
Pedagogiczna zgodnie z zapisami WSO.

Rozdział X

UCZEŃ MA PRAWO DO WYPOCZYNKU I ROZRYWKI

1. Do relaksu w przerwach między zajęciami lekcyjnymi.

1. Do odpoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii, w ciągu których nie powinny
być zadawane prace domowe.
2. Do uczestnictwa w organizowanych przez szkołę rozgrywkach i imprezach
kulturalnych typu: wycieczki, biwaki, wieczorki, dyskoteki, zabawy okolicznościowe,
gdy nie koliduje to z p. 1. Rozdz. IX. Dz. Obowiązki Ucznia.

1. Do podejmowania własnej inicjatywy w organizacji rozrywek szkolnych za zgodą
wychowawcy klasy i dyrektora szkoły oraz na zasadach przez nich określonych.

Rozdział XI

UCZEŃ MA PRAWO DO NAGRODY

1. Za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, gdy jego średnia
ocen z przedmiotów obowiązkowych wynosi co najmniej 4,75%.

1. Za wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach przedmiotowych.

1. Za aktywną działalność na rzecz szkoły (pracę w organizacjach, kołach, pracę
społeczne użyteczną itp.)

1. Za inne wybitne osiągnięcia, np. czytelnictwo.

1. Uczeń może być wyróżniony na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotu,
Samorządu Uczniowskiego, dyrektora szkoły następującymi nagrodami:

- pochwałą wychowawcy klasy,

- pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów i rodziców,

- listem pochwalnym dla ucznia,

- listem gratulacyjnym dla rodziców,

- nagrodą przedmiotową, np. książką, przyborami szkolnymi itp.,

- nagrodą pieniężną (nagroda Wójta Gminy),

- tytułem "Primus inter pares" oraz nagrodą rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców dla
ucznia, który uzyskał w klasyfikacji całorocznej najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół
Publicznych.

1. Klasy na drugim i trzecim poziomie edukacyjnym, które uzyskały najwyższe wyniki
w nauce lub osiągnęły najwyższą frekwencję, mogą być nagrodzone:

Pucharem przechodnim Rady Rodziców za najlepsze wyniki w nauce,

Pucharem przechodnim Rady Rodziców za najlepszą frekwencję.

1. Dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli i wychowawców innych form
nagradzania.

OBOWIĄZKI UCZNIA

PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM UCZNIA JEST ZACHOWANIE SIĘ W KAŻDEJ
SYTUACJI W SPOSÓB GODNY MŁODEGO POLAKA. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z
DOBREM SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI. DBANIE O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY ORAZ
WSPÓŁTWORZENIE JEJ AUTORYTETU.

Rozdział I

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK ZNAJOMOŚCI

I PRZESTRZEGANIA SWOICH OBOWIĄZKÓW, ZAWARTYCH W
REGULAMINIE UCZNIOWSKIM, STATUCIE ZSP I WSO STOSOWANIA SIĘ DO
WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMÓW OCENIANIA

Rozdział II

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK SZKOLNY

1. Uczeń ma obowiązek uczęszczać do szkoły od 6 do 18 roku życia.

1.1. Obowiązek uczęszczania do szkoły mają wszyscy uczniowie zamieszkali w jej obwodzie
wyznaczonym przez organ nadrzędny.

1.2. Uczeń może być zwolniony z obowiązku szkolnego na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej decyzją Kuratora Oświaty.

1.3. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły mogą uczęszczać uczniowie
zamieszkali poza jej obwodem.

1.4. W razie nieobecności uczeń ma obowiązek przedłożyć wychowawcy pisemne
usprawiedliwienie, potwierdzone podpisem rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 7
dni, licząc od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie to może być przekazane przez
rodzica/opiekuna osobiście lub telefonicznie.

1. Uczeń jest punktualny i nie spóźnia się na zajęcia szkolne.
2. Z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę
czasu, w ciągu którego zajęcia te odbywały się, uczeń może być nieklasyfikowany z
jednego, liku lub wszystkich przedmiotów.

1. Niespełnienie obowiązku szkolnego jest łamaniem prawa, co oznacza, że w
przypadku samowolnego opuszczania zajęć edukacyjnych przez ucznia, wychowawcy
klasy lub dyrektor szkoły może zwrócić się do policji o pomoc w doprowadzeniu
ucznia do szkoły.

1. W razie częstej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia i braku poprawy po
interwencji wychowawcy oraz częstych kontaktach z rodzicami (prawnymi
opiekunami), wychowawca klasy ma prawo zwrócić się do Sądu Rodzinnego z prośbą
o wgląd na sytuację danej rodziny.

Rozdział III

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK NAUKI, POSZERZANIA SWOJEJ WIEDZY I
UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, tj. aktywnego
uczestnictwa na zajęciach lekcyjnych.

1. Rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

1. Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych.

3.1. Dokładnej znajomości treści programowych z co najmniej trzech ostatnich lekcji.

3.2. Odrabiania zadanych prac domowych.

3.3. Posiadania na zajęciach edukacyjnych niezbędnych do nauki pomocy, tj. podręczników i
przyborów szkolnych.

1. W razie absencji uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany na lekcjach
podczas jego nieobecności, w terminie określonym przez nauczyciela.

Rozdział IV

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK GODNEGO I KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ
W SZKOLE I POZA NIĄ

1. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.

1. Podporządkowania się poleceniom nauczyciela, dyrektora szkoły, Rady
Pedagogicznej oraz mającym poparcie nauczycieli, ustaleniom Rady Samorządu
Klasowego i Szkolnego.

1. Uczeń nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielom oraz koleżankom i
kolegom w wykonywaniu zadanych prac.

3.1. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się w parach przed klasą, w której mają
zajęcia. Po wejściu do klasy wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie.

3.2. Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się albo
prosi o wyjaśnienie po lekcji.

3.3. W trakcie lekcji uczeń odpowiada z ławki stojąc.

3.4. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, siadają ponownie na polecenie
nauczyciela.

3.5. Uczeń nie rozmawia i nie wypowiada się na lekcji bez pozwolenia nauczyciela.

3.6. Nie spożywa posiłków i napojów na zajęciach bez pozwolenia nauczyciela.

3.7. Nie żuje gumy na lekcji.

3.8. Nie używa telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
W przypadku ich używania nauczyciel ma prawo do odebrania ich w depozyt i do
bezpośredniego zwrócenia tych rzeczy rodzicom (prawnym opiekunom).

3.9. Uczeń nie wstaje, nie chodzi po klasie oraz jej nie opuszcza bez pozwolenia nauczyciela.

3.10. Nie pisze i nie wysyła korespondencji do innych uczniów w czasie trwania zajęć. W
razie nie stosowania się do powyższego zapisu musi liczyć się z możliwością przejęcia listu
przez nauczyciela oraz odczytania treści.

3.11. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.

3.12. Klasa jest zobowiązana zostawi po sobie porządek.

1. Jeśli zachowanie ucznia pomimo uwag nie poprawia się, zakłóca on prowadzenie
zajęć lub stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia kolegów, nauczyciel ma
prawo odesłać go do wychowawcy klasy lub do dyrektora szkoły z prośba o kontakt z
rodzicami.

Rozdział IV

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU KULTURALNYM SZKPŁ

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w uroczystościach, akademiach i imprezach
kulturalnych organizowanych przez szkolę w czasie trwania zajęć edukacyjnych lub
w czasie pozalekcyjnym, ustalonym przez nauczycieli i dyrektora szkoły, jeśli nie są
to święta lub dni wolne od zajęć.

1. Udzielać aktywnej pomocy zgodnie z poleceniem nauczyciela, w organizacji
uroczystości, akademii i imprez kulturalnych.

Rozdział V

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA ZASAD WSPÓŁŻYCIA
SPOŁECZNEGO

1. Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka.

1. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.

1. Przeciwstawiania się objawom wulgarności i brutalności.

1. Zachowania w tajemnicy korespondencji, dyskusji w sprawach osobistych oraz
informacji powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu i
życiu uczniów.

1. Pomocy koleżankom i kolegom w dobrej sprawie, gdy jest o to proszony.

Wykazywania się opiekuńczością wobec innych osób i zwierząt.

Rozdział VII

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK DBANIA O BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENĘ I ZDROWIE
WŁASNE ORAZ SWOICH KOLEGÓW

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem uczniów, mające miejsce na
jej terenie po zajęciach szkolnych.

1. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów na terenie szkolnym jak i poza szkołą.

1.1. Nie stosuje przemocy fizycznej jak i psychicznej wobec koleżanek i kolegów.

1.2. Nie przynosi na teren szkoły przedmiotów mogących zranić innych uczniów, np: ciężkie
lub ostre przedmioty chyba, że są one wymagane do celów edukacyjnych i są przyniesione za
zgodą nauczyciela. W przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odebrania takich
przedmiotów i zwrócenia ich bezpośrednio rodzicowi lub opiekunowi.

1.3. Informuję wychowawcę klasy, innego nauczyciela lub dyrektora szkoły o jakimkolwiek
zagrożeniu wobec siebie, swoich koleżanek lub kolegów.

1. Dba o zdrowie własne i swoich kolegów. Nie działa na jego szkodę w jakikolwiek
sposób.

2.1. Nie pali wyrobów tytoniowych, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, czy też innych
środków odurzających oraz nie wnosi ww. na teren szkoły.

2.2. Nie namawia innych do zażycia środków odurzających.

2.3. W przypadku, gdy uczeń stanowi zagrożenie dla siebie lub innych, jest podejrzewany o
zażycie lub posiadanie środków odurzających, uprawia nierząd, bądź tez przejawia inne
zachowanie świadczące o demoralizacji, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły,
rodziców lub opiekunów. W wypadku braku reakcji rodziców/opiekunów, zgodnie z
procedurami współpracy szkoły z policją z dn. 13.01.2004, dyrektor szkoły informuje Sąd
Rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

1. Uczeń dba o higienę i wygląd.

3.1. Dba o higienę własnego ciała.

3.2. Dba o schludny ubiór i wygląd:

- nosi na terenie szkoły obuwie na zmianę, określane jako kapcie oraz oddzielne obuwie,
przeznaczone na zajęcia z wychowania fizycznego,
- nie nosi butów na wysokim obcasie,
- nie stosuje makijażu,
- nie nosi krzykliwej biżuterii (chłopcy kolczyków),
- nie maluje paznokci,
- nie farbuje włosów.

W przypadku, kiedy uczeń nie stosuje się do tych zasad, nauczyciel ma prawo żądać od
rodziców/opiekunów wyegzekwowania zmiany stanu rzeczy.

3.3.Dyrektor szkoły po ustaleniach z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców dokładnie określa i
podaje do wiadomości uczniom warunki u życia innego stroju niż jednolity, podczas
wybranych uroczystości i imprez szkolnych oraz sportowych.

1. Uczeń dba o porządek i czystość.

4.1. Dba o porządek i czystość na terenie szkoły, wokół jej terenu, jak i poza terenem
budynku szkolnego, np. na przystanku autobusowym itp.

- nie rzuca śmieci na podłogę jak i w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych,
- szczególną higienę i czystość zachowuje przy korzystaniu z urządzeń sanitarnych,
- bierze udział w pracach porządkowych na terenie szkoły i poza jej budynkiem,
- posiada obuwie na zmianę.

4.2. Dba o estetykę przyborów, zeszytów i podręczników szkolnych.

4.3. Stosuje się do zaleceń nauczycieli i uczniów dyżurujących w czasie przerw.

4.4. Sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego.

Rozdział VIII

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK SZANOWANIA WŁASNOŚCI OSOBISTEJ I
SPOŁECZNEJ

1. Szanuje mienie szkoły.

1.1. Nie niszczy świadomie przedmiotów znajdujących się w szkole, budynku szkolnym, bądź
jego otoczeniu.

1.2. Korzysta z dóbr i pomocy szkolnych z należytą ostrożnością i uwagą.

1. Szanuje i nie niszczy własności osobistej innych uczniów, w tym również
jakichkolwiek prac wykonanych przez nich na zajęciach edukacyjnych lub na rzecz
szkoły.

1. Szanuje i nie niszczy własności osobistej pracowników szkoły, jak również innych
osób.

1. Zgłasza do nauczyciela, pracownika obsługi, dyrektora szkoły jakiekolwiek akty
wandalizmu, których jest świadkiem.

1. Uczeń i jego rodzice są odpowiedzialni za naprawianie lub pokrycie kosztów
naprawy umyślnie wyrządzonych przez ucznia szkód (zgodnie z Kodeksem
Cywilnym).

Rozdział IX

ZA NIESPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

UCZEŃ MOŻE BYĆ UKARANY

1. Zakazem uczestniczenia w imprezach szkolnych, np. dyskotece, wieczorku itp.

1. Ustnym lub pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy.

1. Ustnym lub pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły.

1. Ustną lub pisemną naganą dyrektora szkoły

4.1. Pisemna nagana dyrektora szkoły skutkuje obniżeniem oceny z zachowania do minimum
nieodpowiedniej.

1. Przeniesieniem do innej, równoległej klasy.

1. Przeniesieniem do innej szkoły za decyzją Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora
szkoły.

1. W przypadku łamania postanowień Regulaminu Uczniowskiego dotyczącego
obowiązków ucznia, uczeń jest zobowiązany po konsultacji z rodzicami do wykonania
drobnych prac na rzecz szkoły.

1. Dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli i wychowawców innej formy kary, jeśli
nie narusza ona Praw Dziecka.
Za swoje zachowanie uczeń jest nagradzany lub karany odpowiednimi punktami zgodnie z
przyjętymi w szkole zasadami oceniania zachowania. Szczegółowy Regulamin przyznawania
punktów stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Regulamin uczniowski stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół Publicznych w
Komorowie i zawiera szczegółowy opis praw i obowiązków ucznia ZSP w Komorowie,
możliwych nagród, środków i procedur, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszenia
ich praw oraz kar i procedur, jakich mogą się oni spodziewać w przypadku niewypełniania
swoich obowiązków.

W tworzeniu regulaminu uwzględniono:
- Europejską Konwencję Praw Dziecka,
- Konstytucję RP,
- Ustawę o systemie oświaty. Tekst ujednolicony według stanu prawnego z września
1998 roku wraz z późniejszymi zmianami,
- Statut Zespołu Szkół Publicznych w Komorowie,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Opinię Rady Pedagogicznej,
- Opinię Samorządu Uczniowskiego,
- Opinię Rady Rodziców.

