
REGULAMIN SZKOLNY 

obowiązujący w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu 
 

 
I. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, a jednocześnie przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy 

i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; 

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

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

6) ochrony i poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych 

i koleżeńskich; 

7) inicjatyw i działań zmierzających do poprawy i udoskonalenia zarówno działalności 

dydaktyczno – wychowawczej jak i  kulturalno – rozrywkowej; 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, 

środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 

9) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

10) korzystania z pomocy materialnej i form opieki socjalnej na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami; 

11) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny śródrocznej i rocznej wiedzy i umiejętności 

oraz ustalonych sposobów sprawdzania postępów w nauce, zgodnie                                     

z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 



12) powiadomienia, z wyprzedzeniem, o terminie pisemnych prac 

klasowych/sprawdzianów wiedzy i umiejętności wymagających powtórzenia  

materiału programowego; 

13) uzyskania pomocy nauczyciela i kolegów w przypadku trudności w nauce oraz 

powtórnego w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności; 

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i doradztwa zawodowego 

za pośrednictwem nauczycieli, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, doradcy 

zawodowego; 

15) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 

16) odwołania się od klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej wystawionej 

z naruszeniem procedury ich wystawiania w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Szczegółowe zasady i tryb odwołania się w sprawie 

klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów określają wewnątrzszkolne zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania; 

17) egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z przepisami zawartymi                       

w Statucie Szkoły. 

18) pomocy w nauce ze strony nauczyciela i swoich kolegów, jeżeli uczeń wraca do 

szkoły po dłuższej chorobie; 

19) składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia; 

20)  do złożenia oświadczenia o nieprzekazywaniu informacji o nim jego 

rodzicom/opiekunom prawnym – dotyczy ucznia pełnoletniego. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Uczeń ma obowiązek : 

1.  Zachować się w każdej sytuacji, zarówno w Szkole, jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi 

normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi, a w szczególności: 

1) przestrzegania regulaminu szkolnego; 

2) zapoznania się z przepisami wewnątrzszkolnych zasad oceniania (WZO); 

3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych 

określonych w tygodniowym  planie zajęć; 

4) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę i rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; 

5) przynoszenia na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników                 

i sprzętu niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach; 

6) odrabiania zadań domowych wskazanych przez nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych; 

7) uzupełnienia braków wynikających z nieobecności na zajęciach; 

8) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych; 

9) dostarczenia wychowawcy pisemnej prośby rodziców w sprawie zwolnienia z lekcji          

w danym dniu; 

10) usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 7 dni od daty powrotu do szkoły,  

podstawą usprawiedliwienia jest: 

 usprawiedliwienie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów / - dotyczy 

uczniów niepełnoletnich; 

 usprawiedliwienie podpisane przez samych uczniów / dotyczy  uczniów pełnoletnich; 

 inna forma usprawiedliwienia ustalona przez wychowawcę z uczniami i rodzicami; 

 w przypadku prośby o dłuższe zwolnienie z zajęć szkolnych, uczeń ma obowiązek 

złożyć podanie do dyrektora szkoły z uzasadnieniem i podpisem rodziców lub 

prawnych opiekunów; 

 

11) godnego i kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji; 

12) okazywania szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom Szkoły w tym: 



 okazania szacunku każdemu człowiekowi, w tym nauczycielom, pracownikom szkoły, 

koleżankom i kolegom; 

 kształtowania przyjaznej atmosfery oraz poprawnych stosunków międzyludzkich               

w klasie i szkole; 

 rozwijania i wzbogacania kultury słowa oraz dbania o czystość mowy ojczystej; 

 noszenia czystego, estetycznego, skromnego i funkcjonalnego stroju codziennego, 

który nie zawiera: 

- obraźliwych i niestosownych napisów oraz symboli, 

- reklamy wyrobów tytoniowych, alkoholowych, narkotyków 

- haseł propagujących używki i wulgaryzmy, 

- napisów i elementów języka nienawiści. 

13) przeciwstawiania się przejawom przemocy i wulgaryzmom językowym; 

14) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi; 

15) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, w związku, z czym 

uczeń nie pali tytoniu nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków 

odurzających, nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów,  

a w szczególności: 

- przestrzegać przepisów BHP w szkole, a w szczególności na zajęciach wychowania 

fizycznego, na zajęciach w pracowniach komputerowych i na zajęciach praktycznych 

odbywających się w szkolnych pracowniach, 

- nie opuszczać terenu szkoły w czasie przerw i tzw. „okienek” – w tym czasie uczeń 

przebywa w świetlicy, na korytarzach lub na boisku szkolnym, 

- szanować zdrowie swoje i innych, w tym przestrzegać kategorycznie zakazu palenia 

papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych. 

 

16) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję 

szkoły, współtworzenia jej autorytetu; 

17) dbania o mienie szkolne, w tym zakresie  powinien: 

 przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa                        

i niszczenia majątku szkoły; 

 dbać o porządek, ład i estetykę w pomieszczeniach oraz o zieleń w szkole i jej 

otoczeniu; 



 

18) przestrzegania w czasie zajęć regulaminów pracowni, a w salach lekcyjnych 

stosowania się do następujących zakazów: 

 używania telefonu komórkowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu, telefon 

może pozostać włączony, jednak nie powinien zakłócać przebiegu zajęć; 

 żucia gumy; 

 wnoszenia gorących napojów/posiłków; 

 spożywania napojów/posiłków; 

 używania słuchawek nausznych. 

 

19) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody; 

2. Dopuszcza się możliwość użycia telefonu komórkowego jako pomocy dydaktycznej za 

zgodą nauczyciela. 

NAGRODY I KARY 

1. Uczeń nagradzany jest za: 

1) rzetelną naukę i zaangażowanie w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę; 

5) wolontariat. 

2. Z wnioskiem o nagrodę dla ucznia występują: 

1) wychowawca klasy; 

2) nauczyciel; 

3) samorząd klasy; 

4) samorząd uczniowski; 

5) organizacje i instytucje pozaszkolne oraz osoby prywatne. 

3. Przyjmuje się następujące formy nagradzania: 

1) ustna pochwała wychowawcy klasy lub nauczyciela wobec klasy; 



2) ustna pochwała Dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec społeczności szkolnej 

lub jej przedstawicieli; 

3) list pochwalny do rodziców ucznia; 

4) list pochwalny i nagroda rzeczowa; 

5) list gratulacyjny dla rodziców ucznia; 

6) dyplom uznania dla ucznia; 

7) wyróżnienie ucznia podczas ogólnego zebrania społeczności szkolnej; 

8) nagroda rzeczowa. 

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują stypendia, nagrody i wyróżnienia 

przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych 

zasad. 

5. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i regulaminu szkolnego w zależności od skali 

wykroczenia uczeń jest karany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela, 

2) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły, 

3) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, 

4) przeniesieniem do innej szkoły, 

5) usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń ukończył 18 lat lub w szczególnych przypadkach 

przed osiągnięciem pełnoletniości; 

 skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu 

szkolnego, według procedur opracowanych na potrzeby szkoły, w sytuacjach takich 

jak: 

 spożywanie alkoholu i innych środków odurzających w każdym miejscu i czasie, jeśli 

tylko odbywało się to podczas jakiejkolwiek formy zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 

 zachowanie rażąco niewłaściwe lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia innych 

osób, 

 za rozprowadzanie lub udostępnianie narkotyków i innych środków odurzających oraz 

udzielanie w tym pomocy, 

 uwłaczanie godności kolegów i pracowników szkoły, 



 wnoszenie na teren szkoły, rozprowadzanie lub używanie przedmiotów lub substancji 

mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły, 

 inne przewinienia (np. akty wandalizmu, przemocy fizycznej, cyberprzemocy), które 

przez Radę Pedagogiczną zostaną uznane za zasługujące na wymierzenie takiej kary, 

 agresywne zachowanie (słowne i czynne - bójki) w stosunku do kolegów, koleżanek, 

nauczycieli i innych osób, 

 kradzież, włamanie, niszczenie mienia szkolnego, 

 w razie nie wyrażenia zgody przez  Rada Pedagogiczna  na egzamin klasyfikacyjny            

z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub jeśli uczeń nie zgłosi się na 

egzamin klasyfikacyjny, 

 w razie złamania zasad ustalonych w kontrakcie spisanym na okoliczność 

przekroczenia limitu absencji. 

Do postępowania o skreśleniu ucznia z listy uczniów stosuje się przepisy kodeksu                 

postępowania administracyjnego. 

 

6. Kara może być zawieszona przez udzielającego ją na prośbę zainteresowanego                     

lub poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego. 

 

7. Z wnioskiem o ukaranie ucznia występują: 

1) wychowawca klasy; 

2) nauczyciel; 

3) samorząd klasy; 

4) samorząd uczniowski; 

5) organizacje i instytucje pozaszkolne oraz osoby prywatne. 

8. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców. 


