
REGULAMIN  UCZNIOWSKI

§ 1

Prawa i obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej,

b) opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  szkole  zapewniających  jego 

bezpieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej, 

psychicznej oraz poszanowania jego godności,

c) korzystania z pomocy socjalnej,

d) swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań  dotyczących  życia  szkoły  a  także 

światopoglądowych i religijnych,

e) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,

f) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce,

g) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole,

i) pomocy w przypadku trudności w nauce,

j) korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych, 

biblioteki.

1



2. Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegania  postanowień  Statutu  Szkoły,  Regulaminu  Uczniowskiego, 

Zarządzeń Dyrektora, Uchwał Rady Pedagogicznej,

b) respektowania  poleceń  nauczycieli,  wychowawcy,  dyrektora  i  pracowników 

szkoły,

c) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i w 

życiu szkoły, 

Uczeń  przedstawia  wychowawcy  usprawiedliwienie  swojej  nieobecności  w 

ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. 

Usprawiedliwienia  nieobecności  nauczyciel  dokonuje  na  podstawie 

zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). 

W przypadku uczniów pełnoletnich może to być także oświadczenie samego 

ucznia.  Oświadczenie  rodziców  (prawnych  opiekunów)  lub  oświadczenie 

ucznia pełnoletniego podlegają ocenie nauczyciela tzn. nauczyciel ma prawo 

do  ich  zakwestionowania.   Pracownicy  młodociani  usprawiedliwiają  się 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

d) punktualnego przychodzenia do szkoły i nie spóźniania się na poszczególne 

lekcje,

e) przestrzegania  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów  i 

wszystkich pracowników szkoły,

f) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

g) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

h) noszenia identyfikatora - w przypadku braku identyfikatora uczeń zobowiązany 

jest  do  okazania  legitymacji  szkolnej.  Nauczyciel   odnotowuje  ten  fakt  w 

dzienniku. Jeżeli  uczeń w ciągu semestru więcej niż trzykrotnie wejdzie na 

zajęcia za okazaniem legitymacji zamiast identyfikatora zostanie mu obniżona 

ocena z zachowania. Uczeń, który nie posiada identyfikatora lub legitymacji 

nie może wejść na zajęcia,

i) posiadania  przy  sobie  w  czasie  zajęć  edukacyjnych,  wycieczek 

pozaszkolnych, dojazdu do szkoły,  w drodze do szkoły legitymacji  szkolnej, 

którą  zobowiązany  jest  przedłożyć  na  polecenie  nauczycieli,  pracowników 
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obsługi  szkoły,  osób  upoważnionych.  W  przypadku  rażąco  niewłaściwego 

zachowania  ucznia  w/w  osoby  mogą  zatrzymać  legitymację  ucznia  do 

wyjaśnienia,

j) dbania  o  higienę,  schludny,  estetyczny,  skromny  wygląd  w  szkole  i  na 

praktyce. 

k) respektowania  zakazu  używania  w  czasie  lekcji  telefonów  komórkowych  i 

innych urządzeń, które mogą zakłócać proces dydaktyczny. Naruszenie przez 

ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje 

zabranie telefonu do depozytu – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun 

ucznia.  Zdeponowanie  powinno  być  w  obecności  ucznia  po  uprzednim 

wyłączeniu telefonu. Uczniowie przynoszą do szkoły sprzęt elektroniczny na 

własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie 

lub kradzież sprzętu.

§ 2

Sposób  powoływania  organów  Samorządu  Uczniowskiego,  zasady  jego 

funkcjonowania i współdziałania z organami szkoły.

1. Samorząd  Uczniowski  jest  współgospodarzem  szkoły,  przedstawicielem  i 

rzecznikiem młodzieży.

2. Samorząd Uczniowski stwarza warunki do rozwijania aktywności uczniów, rozwija 

demokratyczne  formy  współżycia,  współdziałania  uczniów  i  wzajemnego 

wspierania się poprzez przyjmowanie odpowiedzialności za jednostki i grupę.

3. Samorząd  Uczniowski  dba  o  interesy  uczniów  i  umożliwia  im  rozwiązywanie 

konfliktowych wewnątrz szkoły.

4. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, 

a  z  przedstawicieli  samorządów klasowych  wybierany  jest  Zarząd  Samorządu 

Uczniowskiego  /szczegółowy  sposób  wyboru  zawiera  Regulamin  Samorządu 

Uczniowskiego/.
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§ 3

Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły.

1. Uczeń powinien:

a) szanować mienie szkoły,

b) dbać o estetykę pomieszczeń szkolnych /zniszczenia powstałe z ewentualnej 

winy ucznia lub klasy muszą być na ich koszt naprawione lub odkupione/,

c) dbać o szatnie szkolne /w przypadku niestosowania się do regulaminu szatni 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione/,

d) korzystać we właściwy sposób z sanitariatów.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia sprzętu szkolnego 

przez ich dziecko.

§ 4

Wymagania dotyczące zachowania się uczniów i ich zewnętrznego wyglądu.

1. Na terenie szkoły i  poza nią nie pali  się tytoniu,  nie pije alkoholu i  nie używa 

środków odurzających. 

2. W czasie zajęć szkolnych uczeń, w wyjątkowych sytuacjach może opuścić teren 

szkoły /tylko za zgodą nauczyciela/. W trakcie zajęć szkolnych zarówno w czasie 

trwania lekcji jak i na przerwie uczeń ma obowiązek przebywać na terenie szkoły 

(budynek, podwórko szkolne).

3. Ubiór  i  wygląd  ucznia  powinien  być  czysty  i  schludny.  Uczeń  nie  powinien 

zwracać uwagi swym wyzywającym strojem, fryzurą i makijażem. 

Niedozwolone jest noszenie na terenie szkoły:

•  przezroczystych bluzek,

• podkoszulków na wąskich ramiączkach,

• odkrytych brzuchów, pleców, głębokich dekoltów,

• zbyt krótkich spódnic lub szortów,
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4. Na uroczystościach  szkolnych  (np.  rozpoczęcie,  zakończenie  roku  szkolnego, 

Dzień  Patrona  Szkoły,  imprezy  okolicznościowe),  jeżeli  nie  maja  charakteru 

rekreacyjno  sportowego  obowiązuje  strój  galowy.  Na  strój  galowy  nie  mogą 

składać się dżinsy, dresy, bluzy sportowe itp.

5. Po budynku szkolnym uczniowie chodzą wyłącznie w obuwiu zastępczym /obuwie 

tekstylne/ - pantofle, tenisówki, trampki.

W przypadku braku obuwia zamiennego uczeń nie zostaje wpuszczony na zajęcia 

lekcyjne.

§ 5

Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów.

1. Sprawdziany  wiadomości  obejmujące  więcej  niż  3  ostatnie  lekcje  /ustne  lub 

pisemne/ muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń musi 

znać termin i zakres sprawdzianu.

2. Sprawdzianów nie może być  więcej  niż 3 w ciągu tygodnia,  zaś w ciągu dnia 

może odbyć się tylko jeden.

3. Kartkówka, rozumiana jako sprawdzian wiadomości z trzech ostatnich lekcji może 

być przeprowadzona bez zapowiedzenia, lecz nie może ona trwać dłużej niż 25 

minut.

4. Termin  podania  do  wiadomości  uczniom  oceny  z  pracy  pisemnej  nie  może 

przekraczać 2 tygodnie od daty tej pracy /w wyjątkowych sytuacjach 3 tygodnie/.

5. Uczeń i jego rodzic lub prawny opiekun ma prawo wglądu do każdego rodzaju 

ocenionej pracy pisemnej. 

§ 6

Zasady udzielania pomocy w nauce.

1. Uczeń  ma  prawo  uzyskiwać  od  nauczyciela  niezbędną  pomoc  przy 

przygotowywaniu się do olimpiad, konkursów, przeglądów.
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2. Uczeń,  który  ma  trudności  z  opanowaniem  materiału,  może  zwracać  się  do 

nauczyciela  o  dodatkową  pomoc  i  powtórne  sprawdzenie  jego  wiadomości  i 

umiejętności w terminie ustalonym przez nauczyciela. Przywilej ten nie dotyczy 

uczniów, którzy w rażący sposób lekceważą przedmiot.

3. Uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.

§ 7

Nagrody i sposób ich przyznawania.

1. Uczeń może być nagrodzony za:

a) wybitne osiągnięcia i wzorowe zachowanie,

b) udział  i  osiągnięcia  w olimpiadach,  konkursach,  zawodach przedmiotowych 

i sportowych,

c) wyróżnianie się w pracy społecznej /w czasie wolnym od zajęc edukacyjnych/ 

na rzecz szkoły lub środowiska,

d) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

e) wzorową frekwencję.

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

a) wyróżnienie lub pochwałę wychowawcy klasy,

b) wyróżnienie lub pochwałę  Dyrektora Szkoły,

c) list pochwalny do rodziców,

d) nagrodę rzeczową lub pieniężną,

e) dyplom uznania.

f) nagrody rzeczowe wręczone na uroczystym apelu szkolnym

§ 8

Kary – tryb postępowania. Zasady odwoływania się od nich.

1. Uczeń może być ukarany za:

a) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów szkoły,

b) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych,

6



c) naruszenie porządku szkolnego,

2. Uczeń może być karany:

a) upomnieniem  przez  nauczyciela  przedmiotu  i  powiadomienie  o  tym 

wychowawcy klasy,

b) upomnieniem lub naganą udzieloną przez wychowawcę klasy,

c) obowiązkiem  wykonania  dodatkowych  prac  porządkowych  w  uzgodnieniu 

z dyrektorem szkoły,

d) upomnieniem lub nagana udzieloną przez Dyrektora szkoły,

e) upomnieniem z postawieniem warunków kontynuacji nauki w naszej szkole (w 

formie pisemnej),

f) ustnym  lub  pisemnym  powiadomieniem rodziców o  nagannym  zachowaniu 

i ewentualnym zagrożeniu skreśleniem z listy uczniów,

g) pozbawieniem części lub całości pomocy materialnej,

h) karnym fartuszkiem noszonym w danym dniu,

i) 3-krotne zapomnienie identyfikatora skutkuje obniżeniem oceny z zachowania,

j) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,

k) przeniesieniem do innej szkoły,

l)  skreśleniem z  listy  uczniów przez Dyrektora  szkoły  upoważnionego przez 

Radę Pedagogiczną w następujących przypadkach:

− na  wniosek  Kierownika  Szkolenia  Praktycznego,  jeżeli  uczeń  nie 

uczęszcza na zajęcia praktyczne,

− za  szczególnie  rażące  naruszenie  zasad  współżycia  społecznego 

(udowodnione przestępstwo, przebywanie w stanie nietrzeźwym, po zażyciu środków 

odurzających, za kradzież, pobicie i inne przestępstwa ścigane prawem),

− za świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia określonych 

w Statucie,

− za  niewypełnienie  pisemnych  zobowiązań  –  za  lekceważenie  nauki 

i nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego

− za  nagminną,  nieusprawiedliwioną  absencję  na  zajęciach  szkolnych 

(stanowiącą ponad 60 % godzin lekcyjnych w półroczu),

− za  nagminną,  nieusprawiedliwioną  absencję  na  poszczególnych 

przedmiotach (ponad 50% godzin w półroczu),
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− za szkodliwy wpływ na innych i zachowanie zagrażające bezpieczeństwu 

(wymuszanie  posłuszeństwa  siłą,  deprawację  uczniów,  nakłanianie  do 

zorganizowania przestępstwa itp.) 

− za  szczególnie  rażące  zachowanie  w  stosunku  do  nauczycieli  i  innych 

pracowników szkoły. 

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania kary uczeń może odwołać się do:

-  dyrektora szkoły, w przypadku kary udzielonej przez wychowawcę klasy,

-  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  w  przypadku  kar  udzielonych 

przez Dyrektora szkoły.

§ 9

Uczniowie,  którzy  z  przyczyn  zdrowotnych  są  zwolnieni  z  lekcji  wychowania 

fizycznego mają obowiązek być na zajęciach, mimo że nie biorą w nich czynnego 

udziału.   W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  decyzję  o  zwolnieniu  z 

uczestnictwa w zajęciach podejmuje dyrektor szkoły.  

Regulamin Uczniowski  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, został 

opracowany  przez  zespół  powołany  zarządzeniem  dyrektora  szkoły,  a  następnie 

przedyskutowany  z  członkami  Rady  Pedagogicznej  oraz  przedstawicielami  Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.
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