REGULAMIN SZKOŁY
„W naszej szkole przebywa codziennie kilkuset uczniów. Przy tak wielkiej liczbie osób
znajdujących się jednocześnie w jednym miejscu, dla zachowania bezpieczeństwa
i porządku, konieczne są pewne reguły zachowania i postępowania, obowiązujące
wszystkich.”

§ 1. PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2. Poszanowania swojej godności;
3. Swobody wygłaszania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, o ile nie naruszają
one dobra osobistego osób trzecich;
4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
5. Nietykalności osobistej;
6. Bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
7. Korzystania z poradnictwa Pedagoga Szkolnego;
8. Korzystania z opieki Pielęgniarki Szkolnej w zakresie profilaktyki, pomocy w nagłych
wypadkach;
9. Korzystania z pomocy wszystkich pracowników szkoły w zakresie pełnionych przez nich
funkcji: poznawczej, kształcącej i opiekuńczo - wychowawczej;
10. Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień w miarę możliwości.
11. Pomocy w celu wyrównania braków w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jak
i w przezwyciężeniu trudności adaptacji wynikających ze zmiany szkoły;
12. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl
obowiązujących regulaminów, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły;
13. Korzystania z kawiarenki szkolnej;
14. Korzystania z pomocy materialnej stałej lub doraźnej lub innych form pomocy, zgodnie
z odrębnymi przepisami, w miarę posiadanych środków;
15. Nauki, rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów przez:

•
•
•
•

udział w zajęciach lekcyjnych,
udział w kółkach zainteresowań organizowanych przez szkołę,
przynależność do organizacji działających w szkole,
udział w olimpiadach, zawodach i konkursach.

16. Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowych; (prawo nie przysługuje uczniowi, który na okres ma wystawioną ocenę
niedostateczną lub naganną z zachowania);
17. Korzystania z pomocy merytorycznej nauczyciela podczas przygotowań do konkursów
i olimpiad;
18. Usprawiedliwionego zwolnienia z zajęć szkolnych w przypadku
w eliminacjach okręgowych olimpiady - 3 dni, i centralnych - tydzień;

uczestniczenia

19. Zapoznania się z wymaganiami szkolnymi dotyczącymi zasad i kryteriów oceniania
z poszczególnych przedmiotów;
20. Zapoznania się z regulaminem wystawiania ocen ze sprawowania;
21. Pomocy ze strony zespołu klasowego, w przypadku trudności w nauce;
22. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami specjalistycznych poradni;
23. Do otrzymania ocen z poszczególnych przedmiotów na bieżąco, wyłącznie za wiadomości
i umiejętności; * ocena z zachowania nie wpływa na ocenę z przedmiotu nauczania, *
zachowanie ucznia podczas lekcji nie ma wpływu na ocenę jego wiedzy i umiejętności w czasie
tej lekcji,
24. Otrzymania od nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacji
o terminie i zakresie pracy klasowej, z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika lekcyjnego
przez nauczyciela;
25. Pisania w ciągu dnia tylko jednej pracy klasowej, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzech;
26. Otrzymania w terminie nie dłuższym niż 14 dni poprawionych przez nauczyciela prac
pisemnych. (wyjątek stanowią przypadki losowe, np. choroba nauczyciela).

•
•

w przeciwnym wypadku uczeń ma prawo zdecydować o wpisaniu oceny do dziennika;
uczniowie, którzy podjęli decyzję o unieważnieniu swojej oceny mają prawo ponownie
przystąpić do pisania pracy w terminie ustalonym przez nauczyciela.

27. Jednego lub dwóch nieprzygotowań w okresie (trymestrze) z każdego przedmiotu pod
warunkiem, że wcześniej nauczyciel nie zapowiedział pracy klasowej na daną lekcję. Fakt
nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.

•
•

1 nieprzygotowanie z przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu
w gimnazjum oraz do 3 godzin w tygodniu w liceum,
2 nieprzygotowania z przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się co najmniej dwa
razy w tygodniu w gimnazjum oraz od 4 godzin w tygodniu w liceum.

28. Prawa do nieprzygotowania nie posiadają uczniowie klas III liceum w ostatnim trymestrze.
29. Korzystania z przywilejów „szczęśliwego numerka”

•
•
•
•
•

w szkole mamy numery od 1 do 35; po wyczerpaniu wszystkich numerów rozpoczyna
się losowanie z puli 35 numerków;
numerek losuje się na dzień przed tym jak zacznie obowiązywać;
numerek zwalnia z odpowiedzi ustnej i pracy domowej, ale nie zwalnia z pracy na
lekcji;
numerek jest przywilejem szkolnym i może być zawieszony lub zniesiony przez
dyrektora z ważnych przyczyn
losowanie „szczęśliwego numerka” przeprowadza Rada Samorządu Uczniowskiego
w asyście opiekuna samorządu

30. Zaliczenia materiału w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela, w razie
usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej;
31. Otrzymania w wyjątkowych wypadkach (dłuższa choroba, ciężki wypadek losowy)
dodatkowej pomocy nauczyciela, skorzystania z możliwości sprawdzenia wiedzy (w terminie
i formie wyznaczonej przez nauczyciela);
32. Otrzymania 5-ciu dni na uzupełnienie braków spowodowanych usprawiedliwioną absencją,
która trwała co najmniej 2 tygodnie. W tym czasie uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnych,
niezapowiedzianych kartkówek i pracy klasowej (obejmujący materiał z lekcji na których
uczeń był nieobecny), ale nie jest zwolniony z pracy na lekcji;
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33. Niepytania na wszystkich lekcjach w dniu jego uczestnictwa w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
34. Otrzymywania tylko jednej oceny niedostatecznej w ciągu jednej lekcji (nie wlicza się
ocen niedostatecznych uzyskanych ze sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek);
35. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i podczas ferii;(nie
zadawanie prac domowych)
36. Poznania propozycji ocen z przedmiotów co najmniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną
i o wystawionej ocenie niedostatecznej z przedmiotów na 7 dni przed radą klasyfikacyjną;
37. Informacji o grożącej mu ocenie niedostatecznej na 4 tygodnie w gimnazjum i na
2 tygodnie w liceum przed zakończeniem okresu (trymestru), roku szkolnego;
38. Składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego (zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2007r. Nr 83
poz 562, oraz zgodnie ze Statutem Szkoły);
39. Pisania prac klasowych i sprawdzianów tylko z przedmiotów, które się kończą w danym
trymestrze w danej klasie liceum, w przeciągu dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją;
w gimnazjum z języka polskiego, języka obcego wiodącego, matematyki. Z innych
przedmiotów tylko w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela danego przedmiotu.
40. Poznania na tydzień przed radą klasyfikacyjną rocznej oceny ze sprawowania i odwołanie
się od niej na piśmie w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych do Dyrektora Szkoły
gdy są zastrzeżenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dot. trybu jej
ustalania.
41. Indywidualnego toku nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
42. Zwolnienia z wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
43. Udziału w obozach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;
44. Zorganizowania i udziału w wycieczce klasowej.

•
•
•

Klasa może pojechać na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, jeśli frekwencja nie jest
niższa niż 90%, a bierze w niej udział co najmniej 90% uczniów danej klasy i jej
wychowawca;
W przypadku gdy frekwencja jest niższa decyzję o wyjeździe podejmuje dyrektor
szkoły
Klasy pierwsze mają dodatkowo prawo zorganizować jeden jednodniowy wyjazd w celu
integracji zespołu klasowego

45. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszania się w
organizacjach działających w szkole;
46. Odwołania się od decyzji naruszających jego prawa do Rzecznika Praw Ucznia w szkole lub
Dyrektora Szkoły.

§ 2. OBOWIĄZKI UCZNIA:
Uczeń ma obowiązek:
1. Z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych
(sztandar szkoły) i religijnych;
2. Godnie uczestniczyć w ceremoniach i uroczystościach szkolnych oraz państwowych w stroju
odpowiednim do okoliczności:
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•
•

dziewczęta: biała bluzka, rękaw długi lub krótki; spódnica (długość co najmniej do
kolana) lub spodnie w kolorze granatowym lub czarnym; żakiet lub sweter w kolorze
czarnym lub granatowym; buty wizytowe;
chłopcy: biała lub niebieska koszula; marynarka albo sweter koloru ciemnego oraz
długie spodnie w kolorze czarnym lub granatowym; buty wizytowe;

3. Dbać o dobre imię szkoły i promować ją w środowisku lokalnym;
4. Uczęszczać regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne.
5. Systematycznie odrabiać zadania domowe.
6. Wykonywać zarządzenia Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wychowawców, nauczycieli
oraz zalecenia Samorządu Uczniowskiego.
7. Przestrzegać postanowienia zapisane w Statucie Szkoły, Kodeksie Ucznia i regulaminach
szkolnych, a w szczególności:

•
•
•
•
•

regulaminu
regulaminu
regulaminu
regulaminu
regulaminu

pracowni komputerowej,
pracowni plastycznej, chemicznej i fizycznej,
sali gimnastycznej,
wycieczek szkolnych,
biblioteki szkolnej

8. Przebywać na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych, a w czasie przerw tylko w szkole lub
wokół szkoły. Opuścić teren w czasie zajęć może uczeń tylko na pisemną prośbę rodziców, za
zezwoleniem wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły;
9. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad porządkowych podczas
zajęć lekcyjnych;
10. Przestrzegać zasad dobrego wychowania;
11. Dbać o higienę osobistą;
12. Okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym
szkołę;
13. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi oraz ich godności osobistej;
14. Przestrzegać zakazu używania słów obraźliwych i wulgarnych;
15. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
16. Dbać o czystość i porządek na terenie szkoły: w klasach, na korytarzach, w toaletach,
wokół budynku i na boiskach szkolnych,
17. Szanować mienie wspólne, dbać o sprzęt szkolny i używać go zgodnie z przeznaczeniem;
18. Usprawiedliwiać swoje nieobecności za pośrednictwem rodziców w terminie 2 tygodni
u wychowawcy klasy, a w liceum dodatkowo nauczycielowi danego przedmiotu;
19. Reagować i przeciwstawiać się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz
wszelkim formom agresji na terenie szkoły;
20. Rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;
21. Wystrzegać się nałogów.

§ 3. NAGRODY
1. Nagrody przyznawane są uczniom, którzy wyróżnili się:

•
•
•

w nauce,
w sporcie,
udziałem w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych,
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•
•
•
•

100% frekwencją,
bohaterską postawą,
aktywną pracą w organizacjach uczniowskich,
aktywną działalnością charytatywną,

2. Uczeń może otrzymać nagrodę w postaci:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

świadectwa z wyróżnieniem,
pochwały Dyrektora Szkoły,
pochwały wychowawcy na zebraniu klasowym
dyplomu uznania,
listu gratulacyjnego dla rodziców,
tytułu Najlepszego Ucznia Szkoły,
tytułu Absolwenta Roku,
nagrody książkowej,
innej nagrody rzeczowej.

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy
klasy, opiekuna zajęć lub organizacji, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
§ 5. KARY
1. Uczeń może otrzymać karę za:

•
•

niewywiązywanie się ze swoich obowiązków uczniowskich;
nieprzestrzeganie regulaminów, a w szczególności za:

- łamanie zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych
osób,
- wagary,
- stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,
- udowodnione palenie papierosów, picie alkoholu i odurzanie się środkami narkotycznymi,
- konflikt z prawem
2. Za nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń wewnątrzszkolnych oraz postanowień
Statutu Szkoły uczeń może być ukarany następującymi karami:
* upomnieniem wychowawcy klasy, * pisemnym upomnieniem (naganą) wychowawcy klasy
z powiadomieniem rodziców, * upomnieniem Dyrektora Szkoły, * pisemnym upomnieniem
(naganą) Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców, * pracą społeczną na rzecz szkoły, *
pozbawieniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych* zakazem udziału we wszelkich
zajęciach organizowanych przez szkołę, tj. wycieczek, imprez okolicznościowych, wyjść do
teatru, kina, udziału w zawodach sportowych, itp., * przeniesieniem do innej klasy,*
podaniem treści kary do wiadomości społeczności szkolnej,* przeniesieniem do innej szkoły*
naganą Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów, * skreśleniem
z listy uczniów.
3. Postanowienia szczególne:
a. Wyłudzanie pieniędzy bez użycia siły
- w przypadku pierwszego zajścia uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania,
rodzice zostają wezwani do szkoły, uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora Szkoły;
- drugi przypadek skutkuje stawieniem się przed Zespołem Wychowawczym i ds. Profilaktyki
- trzeci przypadek skutkuje powiadomieniem Policji oraz skreśleniem z listy uczniów.
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b) Pobicia i dręczenia psychiczne, wyłudzanie pieniędzy z użyciem siły - w przypadku
pierwszego zajścia uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania, rodzice zostają
wezwani do szkoły, uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora Szkoły;
- drugi przypadek powoduje stawienie się przed Zespołem Wychowawczym i ds. Profilaktyki,
- trzeci przypadek skutkuje powiadomieniem Policji oraz skreśleniem z listy uczniów;
c) Kradzieże - w przypadku pierwszego zajścia uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią
z zachowania, rodzice zostają wezwani do szkoły, uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora
Szkoły;
- przyłapany po raz kolejny uczeń staje przed Zespołem Wychowawczym i ds. Profilaktyki;
- kolejny przypadek skutkuje powiadomieniem Policji i skreśleniem z listy uczniów.
e) Niszczenie mienia szkoły - uczeń przyłapany po raz pierwszy na niszczeniu mienia szkoły
otrzymuje naganę wychowawcy klasy wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców;
- drugi przypadek to stawienie się przed Zespołem Wychowawczym i ds. Profilaktyki;
- trzeci przypadek to przeniesienie do innej klasy;
- kolejny przypadek jest równoznaczny ze skreśleniem z listy uczniów.
f) Za szkody spowodowane przez uczniów odpowiadają
opiekunowie). Rodzaj kary zależy od rozmiaru zniszczeń.

materialnie

rodzice

(prawni

g) Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu na terenie szkoły oraz poza nią - uczeń przyłapany po
raz pierwszy otrzymuje pisemną naganę wychowawcy klasy, rodzice zostają wezwani do
szkoły;
- drugi przypadek - uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora Szkoły;
- kolejny przypadek to stawienie się ucznia przed Zespołem Wychowawczym, który może
wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o podjęcie uchwały o skreśleniu z listy uczniów.
Powyższe przewinienie skutkuje również obniżeniem oceny ze sprawowania na zasadach
określonych w Kryteriach oceny ze sprawowania.
h) Stosowanie środków odurzających na terenie szkoły bądź poza nią
- uczeń przyłapany na takim przewinieniu zgłaszany jest na Policję, staje przed Zespołem
Wychowawczym. Kolejne kary wymierza się po powiadomieniu rodziców i Policji. Nie
obowiązuje żadna gradacja kar, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
4. W każdym z przypadków określonych w pkt 3 § 5, uczeń ma zakaz udziału we wszelkich
zajęciach organizowanych przez szkołę, tj. wycieczek, imprez okolicznościowych, wyjść do
teatru i kina, udziału w zawodach sportowych, itp.
5. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały uregulowane Regulaminem bądź nie zostały
uwzględnione w kryteriach oceny ze sprawowania, są rozstrzygane przez Zespół
Wychowawczy i ds. Profilaktyki.
6. Od decyzji o zastosowanej karze, uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie
składane do Dyrektora Szkoły nie później niż 7 dni od jej ogłoszenia. Dyrektor Szkoły
zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie, zasięgnąć opinii Zespołu Wychowawczego i ds.
profilaktyki lub Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i udzielić pisemnej odpowiedzi
w terminie do 14 dni od otrzymania odwołania. Tak podjęta decyzja jest ostateczna
i odwołanie nie przysługuje.
Od kary skreślenia z listy uczniów, uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie do
Opolskiego
Kuratora
Oświaty,
za
pośrednictwem
Dyrektora
Szkoły,
w
trybie
administracyjnym.
7. Wymierzenie kary (z wyjątkiem skreślenia) może być zawieszone na wniosek i za
poręczeniem Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców,
wychowawcy klasy do czasu ponownego rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną.

8. Zadania Zespołu Wychowawczego i ds. Profilaktyki określa regulamin działalności.
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V. ZAKOŃCZENIE
Regulamin ZSO opracowany został z uwzględnieniem praw wynikających z:
- Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
- Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.)
- Statutu ZSO.
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