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REGULAMIN UCZNIOWSKI 

ZESPOŁU SZKÓL IM. ARMII KRAJOWEJ W JASTKOWICACH 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin uczniowski jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty, aktualnymi 

rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i został opracowany na podstawie 

Statutu Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach oraz Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania. 

2. Regulamin uczniowski określa prawa i obowiązki ucznia zarówno na terenie szkoły, 

jak i poza nią. 

3. Z regulaminem zapoznawani są wszyscy uczniowie na początku każdego roku 

szkolnego. 

 

 

Rozdział 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 doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  

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 ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce 

9) korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego oraz 

zawodowego 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających w szkole 

12) wybierania i bycia wybranym do organizacji szkolnych 



2 

 

13) znajomości terminów sprawdzianów wiadomości 

14) jawności ocen wystawianych przez nauczyciela 

15) nieprzygotowania do lekcji zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

16) skorzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu znajdującego się  

w sekretariacie szkoły 

17) do opuszczenia budynku szkoły przed zakończeniem zajęć po zwolnieniu go przez 

nauczyciela przede wszystkim na podstawie pisemnego zaświadczenia lub telefonu od 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

 

 

Rozdział III 

Obowiązki ucznia 

 

Uczeń ma obowiązek: 

 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

przygotowywać się do tych zajęć oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie 

2) rzetelnie pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności 

3) przestrzegać kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

4) okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz innym uczniom 

5) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój 

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

7) dbać o ład i estetykę swojego miejsca nauki, porządek w klasie, na korytarzu i terenie 

szkoły 

8) odrabiać prace domowe, nosić przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją 

9) dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie za opuszczone godziny najpóźniej 

w przeciągu tygodnia po przyjściu do szkoły (w przypadku nieobecności 

wychowawcy zwolnienie należy dostarczyć dyrektorowi szkoły; niedotrzymanie w/w 

terminu powoduje uznanie nieobecności za nieusprawiedliwioną. Usprawiedliwienia 

nieobecności dokonują rodzice w formie pisemnej, a w wyjątkowych sytuacjach -

telefonicznie; dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność jest także 

zaświadczenie lekarskie) 

10) pełnić dyżury w klasie 

11) godnie zachowywać się w miejscach publicznych, dbać o dobre imię szkoły 

12) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne: 

 do szkoły przychodzić nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem 

lekcji 

 bezpośrednio po dzwonku czekać w ciszy przed swoją salą lekcyjną 

 po zakończeniu zajęć opuścić szkołę 

 w przypadku dowozu autobusem szkolnym po skończonych zajęciach 

lekcyjnych czekać wraz z opiekunem na terenie szkoły aż do przyjazdu 

autobusu 
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13) kulturalnie zachować się na terenie szkoły 

14) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, 

niszczenia mienia szkolnego 

15) uczęszczać do szkoły w stroju czystym i estetycznym, nie manifestującym poprzez 

różne elementy (napisy) przynależności do określonych subkultur młodzieżowych 

16) pamiętać, że szkoła jest miejscem pracy i nauki, a w związku z tym na terenie szkoły 

obowiązuje zakaz: 

 noszenia skąpego ubioru: obcisłych i zbyt krótkich spodenek, bardzo krótkich 

spódnic, bluzek przeźroczystych, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch  

i ramiona 

 noszenia ubioru manifestującego przynależność do subkultur młodzieżowych oraz 

zawierającego napisy i emblematy uznawane za obraźliwe lub demoralizujące 

 eksponowania bielizny, niezależnie od warunków atmosferycznych 

 noszenia rzucającego się w oczy makijażu, manicure‘u i biżuterii 

 farbowania włosów i noszenia ekstrawaganckich fryzur 

 noszenia w pomieszczeniach czapek oraz innych nakryć głowy. 

17)nosić strój galowy w czasie: 

 uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego 

 grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły, jeżeli jest jej 

reprezentantem 

 imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy. 

Przez strój galowy należy rozumieć: 

 dla dziewcząt - czarna (granatowa) spódnica (spodnie) i biała bluzka lub 

czarny (granatowy) kostium 

 dla chłopców - czarne (granatowe) spodnie i biała koszula lub czarny garnitur 

18) na imprezy rozrywkowe organizowane przez szkołę przychodzić w odpowiednim 

stroju (zabrania się przychodzenia w zbyt krótkich spódnicach, bluzkach 

przeźroczystych, z dużym dekoltem, odsłaniającym brzuch i ramiona) 

19) na terenie budynku szkolnego nosić obuwie zamienne w postaci pantofli (od klasy IV) 

– niezależnie od pory roku. W uzasadnionych przypadkach (zalecenie lekarza) uczeń 

może nosić inny rodzaj obuwia zamiennego 

 

 

Rozdział IV 

Postanowienia szczegółowe 

 

1) Na terenie szkoły uczeń przebywa bez płaszcza, kurtki i w zmiennym obuwiu. 

2) Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich. 

3) Na terenie szkoły i w jej okolicach obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania 

napojów alkoholowych, środków odurzających. 

4) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (do 

jakichkolwiek celów) i innych urządzeń elektronicznych. 
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5) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników oraz 

uczniów bez ich wyraźnej zgody (nie dotyczy uroczystości szkolnych). 

6) Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, 

ostrych narzędzi, laserów, zapalniczek, zapałek. 

7) Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone 

przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona  

i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą. 

8) Podczas przerw obowiązuje zakaz: 

 bezzasadnego przebywania w toaletach; w kabinie może przebywać tylko jedna 

osoba 

 przebywania w sali lekcyjnej (poza uzasadnionymi przypadkami) 

 przebywania w szatniach 

 opuszczania budynku szkoły bez zgody nauczyciela 

 przebywania w jadalni poza wyznaczonymi porami posiłków 

9) Podczas przerw obowiązuje na korytarzach szkoły zakaz: 

 biegania, hałasowania, grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych 

niebezpiecznych zabaw 

 otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego 

 siedzenia na parapetach 

 zaśmiecania, brudzenia, plucia 

1) Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za 

zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły. 

2) Uczniowie przestrzegają kultury słowa: 

 wszystkich obowiązuje zakaz używania wulgarnych słów 

 obowiązuje zasada stosowania zwrotów grzecznościowych wobec wszystkich osób 

 uczniowie wstają, gdy do klasy wchodzi nauczyciel lub osoba starsza 

 uczniowie kłaniają się wszystkim nauczycielom 

3) Podczas lekcji tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą nauczyciela uczeń może 

opuścić salę lekcyjną. 

4) Przebywający w klasie uczniowie zwracają uwagę by: 

 nie dostawiać ławek do ścian 

 nie korzystać niepotrzebnie ze światła 

 nie śmiecić, nie niszczyć kwiatów 

 nie pisać po ławkach, krzesłach i ścianach, nie robić w nich otworów cyrklem lub 

innymi przedmiotami ostrymi 

5) Wszystkich uczniów korzystających ze stołówki szkolnej obowiązuje: 

 zakaz biegania po stołówce 

 zakaz wchodzenia do kuchni 

 zakaz picia herbaty przez osoby nie korzystające z obiadów 

 kultura spożywania posiłków i szczególna dbałość o czystość w stołówce 

 przestrzeganie godzin wyznaczonych na posiłek 

6) Podczas dojazdów do szkoły uczniów obowiązuje: 
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 kulturalne zachowanie się w autobusie wobec siebie nawzajem, opiekuna  

i kierowcy 

 zakaz opuszczania autobusu bez pozwolenia opiekuna 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku 

 zasada wsiadania i wysiadania z autobusu wyłącznie na wyznaczonych 

przystankach 

 

 

 

Rozdział V 

Nagrody i kary 

 

1) Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

 bardzo dobre wyniki w nauce 

 wzorową frekwencję w roku szkolnym 

 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 

 pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska 

 wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych 

2) Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

 pochwała przez wychowawcę klasy 

 pochwała przez dyrektora szkoły 

 pochwała przez dyrektora szkoły na forum społeczności szkolnej 

 nagroda rzeczowa 

 stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z obowiązującym 

regulaminem 

3) Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego oraz 

innych obowiązujących na terenie szkoły regulaminów, a w szczególności za: 

 lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych 

 opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji 

oraz unikania sprawdzianów 

 przejawianie zachowań agresywnych 

 niszczenie mienia szkolnego 

 lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

 palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno –

krajoznawczych oraz poza szkołą 

 picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz 

poza szkołą 

 używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek 

 niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, przede wszystkim zachowanie sprzeczne 

z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 

4) Kara może być udzielona w następującej formie: 

 pozbawienie pełnionych funkcji w klasie i w szkole 
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 wyrównanie strat w przypadku umyślnego zniszczenia mienia szkolnego bądź 

prywatnego 

 nagana wychowawcy klasy 

 upomnienie dyrektora szkoły 

 nagana dyrektora szkoły 

 nagana dyrektora szkoły przed klasą 

 przeniesienie do równoległej klasy 

 przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły 

5) Uczeń może zostać zatrzymany dłużej poza obowiązującym czasem zajęć  

w przypadku drastycznych bądź nagminnych form łamania Regulaminu 

Uczniowskiego, po uprzednim poinformowaniu jego rodziców (opiekunów prawnym). 

 


