REGULAMIN WEWNĘTRZNY
ZESPOŁU SPOŁECZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W ŁEBIE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Regulamin ustanowiony przez Radę Pedagogiczną, przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu
Szkolnego określa prawa i obowiązki uczniów oraz nagrody i kary.
2. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów Statutu Szkoły zgodnie z potrzebami codziennej pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
3. Przez określenie “uczeń” rozumie się osoby pobierające naukę w Zespole Społecznych Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Polskich w Łebie.

Rozdział I
TRADYCJE I CEREMONIAŁ

§1
Uczniowie mają prawo i obowiązek poznania historii szkoły oraz zobowiązani są do
szanowania symboli szkoły i kultywowania tradycji szkoły.

§2
1. Do obowiązku ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt
państwowych i szkolnych:

a) rozpoczęcie roku szkolnego,
b) Dzień Komisji Edukacji Narodowej,

c) rocznica Odzyskania Niepodległości,
d) rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
e) pożegnanie absolwentów szkół,
f) zakończenie roku szkolnego .

2. Uczniowie mają prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych i oświatowych.

Rozdział II
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

§3
1. Uczniowie mają prawo rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział
we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Uczniowie mają prawo korzystać z pomocy nauczycieli w zakresie spraw związanych
z przygotowaniem do olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych.
3. Uczniowie mają prawo rozwijać swoje uzdolnienia poprzez przynależność oraz pracę w kołach
przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych organizowanych

w miarę możliwości organizacyjnych

i finansowych szkoły.
4. W przypadku uzdolnień przekraczających kompetencje nauczycieli szkoły uczeń ma prawo
wnioskować o skontaktowanie ze specjalistami ze szkół wyższych lub instytutów naukowych.
5. Uczeń szczególnie zdolny po spełnieniu odpowiednich warunków ma prawo do
indywidualnego toku nauki.

Rozdział III
STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI

§4

1.

Uczniowie

zobowiązani

są

do

rzetelnej

i

systematycznej

nauki,

obowiązkowego

i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz jak najlepszego wykorzystania czasu
i warunków do nauki.
2. Każda nieobecność lub spóźnienie na zajęcia muszą być usprawiedliwione.

3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach jest pisemne usprawiedliwienie
rodziców, zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wydane przez organa państwowe.

§5

1.

Usprawiedliwienie nieobecności winno nastąpić zaraz po jej zakończeniu jednak

w terminie nie dłuższym niż 3 kolejnych dni kalendarzowych. Po tym terminie nieobecność będzie
traktowana jako nieusprawiedliwiona.

§6

1. Za zgodą wychowawcy uczniowie mogą w wyjątkowych przypadkach, uzyskać

zwolnienie z części zajęć edukacyjnych w danym dniu nauki.

2. Przygotowanie ucznia do olimpiad i konkursów przedmiotowych bezpośrednio przed

eliminacjami od szczebla wojewódzkiego lub okręgowego daje uczniowi prawo do dni

wolnych od zajęć. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje dyrektor szkoły.

3. Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach powodujących

nieobecność na zajęciach lekcyjnych mają prawo do zwolnienia w dniu następnym z

odpowiedzi ustnych i sprawdzianu pisemnego, ale tylko z materiału, który był

realizowany w dniu nieobecności ucznia.

4. Nieregularne uczęszczanie lub dłuższa nieobecność bez usprawiedliwienia może stanowić

podstawę do zawieszenia w prawach ucznia.

Rozdział IV
KULTURA BYCIA I DYSCYPLINA
§7

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania

go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.

2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także

godnego zachowania się poza szkołą.

3. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o kulturę języka, na co dzień. Używanie wulgaryzmów

wpłynie na ocenę zachowania.

Rozdział V
PRAWA I UCZNIA

§8
Uczeń ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej.

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zabezpieczających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź

psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.

3. Korzystania z pomocy doraźnej bądź stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami

i możliwościami finansowymi szkoły.

4. Korzystania ze wszystkich form zdobywania wiedzy organizowanych przez szkołę,

a zwłaszcza do:

a) poszukiwań intelektualnych i poszerzania horyzontów wiedzy,

b) dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w ramach i terminach

uzgodnionych z nauczycielami, zwłaszcza gdy napotka trudności w nauce,

c) pomocy ze strony Samorządu Szkolnego i Samorządu Klasowego.

5. Bieżącej i jawnej oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności, zgodnie

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

6. Uczeń ma prawo do korzystania poza godzinami lekcyjnymi:

a) z gabinetów przedmiotowych w ramach zajęć pozalekcyjnych,

b) z boiska i sali gimnastycznej w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz z innych

pomieszczeń za zgodą nauczyciela WF i pod jego kierunkiem,

c) z biblioteki i czytelni w godzinach otwarcia,

d) z innych pomieszczeń za zgodą nauczyciela odpowiedzialnego za dane

pomieszczenie.

7. Organizowania na terenie szkoły imprez, zajęć kulturalnych, oświatowych,

sportowych, rozrywkowych - zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami

pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

8. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

9. Wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową.

10. Odwołanie się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły.

11. Egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VI
OBOWIĄZKI UCZNIA

§9
1. Uczeń zobowiązany jest do :
a) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie

Wewnętrznym i innych regulaminach obowiązujących w szkole oraz uchwał Rady

Pedagogicznej.

b) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły.

c) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli

i innych pracowników szkoły.

d) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz utrzymanie czystości

i estetycznego wyglądu pomieszczeń szkoły.

e) Dbania o honor szkoły i przyczynianiu się do współtworzenia jego autorytetu.

f) Brania udziału w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach.

g) Bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania

narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły.

h) Dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób, przestrzegania obowiązujących

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zwłaszcza w gabinetach przedmiotowych,

w sali sportowej i na boisku szkolnym, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

oraz zasad ruchu drogowego, a w razie dostrzeżenia przedmiotów zagrażających życiu

albo bezpieczeństwu ludzi niezwłocznie powiadomić wychowawcę, nauczyciela

dyżurującego lub dyrektora szkoły.

i) Wyłączania telefonów komórkowych w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

j) Wykonywania poleceń porządkowych nauczycieli, pracowników szkoły.

k)Wygląd i strój ucznia na terenie szkoły powinien być schludny, estetyczny, stonowany

i nie prowokujący.

l) Rzetelne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań (dyżury).

ł) Podporządkowanie się decyzjom Samorządu Szkolnego, które po aprobacie dyrektora

mają moc obowiązującą dla wszystkich uczniów.

m)Okrycia zewnętrzne należy obowiązkowo oddać do szatni szkolnej przed

rozpoczęciem zajęć .

n)Uczestniczenia w apelach szkolnych organizowanych przez dyrektora szkoły.

§ 10

Uczeń winny dokonania zniszczenia mienia szkolnego jest materialnie odpowiedzialny za

dokonane szkody (sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, wyposażenia itp.).

§ 11

Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i

kradzieżą. Uczniowi zabrania się przynosić do szkoły przedmioty wartościowe. Za

ewentualne zaginięcie takich przedmiotów, szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

§ 12

W czasie przerw obowiązuje zakaz przebywania w pomieszczeniach klasowych bez zgody

nauczyciela.

Rozdział VII
NAGRODY

§ 13

1. Za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, aktywną działalność, wzorową

frekwencję uczeń może otrzymać nagrodę w formie:

a) pochwały wychowawcy wobec klasy,

b) pochwały dyrektora wobec całej szkoły,

c) listu pochwalnego dyrektora do rodziców,

d) przyznania dyplomu uznania lub nagrody rzeczowej,

e) inne wyróżnienia i nagrody przewidziane przez władze szkolne, Radę Pedagogiczną i

Radę Rodziców.

2. Postanowienie o nagrodach o których mowa w ust. 1 pkt d) i e) podejmuje dyrektor szkoły w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców.

3. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy, zespół uczniów.

Rozdział VIII
KARY

§ 14

1. Za uchylanie się od obowiązków szkolnych, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach
lekcyjnych uczeń może otrzymać karę w formie:

a) rozmowa wychowawcy klasy potwierdzona zapisem w dzienniku lekcyjnym - 10 godzin

nieusprawiedliwionych.

b) kontakt osobisty wychowawcy z uczniem i rodzicami potwierdzony zawiadomieniem i wpisem
do zeszytu korespondencyjnego - 20 – 29 godzin nieusprawiedliwionych.

c) rozmowa z dyrektorem szkoły -30 – 39 godzin nieusprawiedliwionych.
d) nagana wychowawcy klasy potwierdzona informacją do rodziców i wpisem do dziennika – 40 -49
godzin nieusprawiedliwionych.
e) wezwanie rodziców do szkoły i pisemne ostrzeżenie dyrektora szkoły, a w razie niestawienia się
rodziców – poinformowanie policji i sądu – 50 – 59 godzin nieusprawiedliwionych.
f) pisemna nagana Dyrektora dołączona do arkusza ocen ucznia – 60 – 69 godzin
nieusprawiedliwionych.
g) wniosek wychowawcy do Rady Pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły – 70
i powyżej godzin nieusprawiedliwionych.

2. Zawieszenia w prawach ucznia w sytuacjach drastycznego naruszenia Statutu Szkoły

lub obowiązujących regulaminów:

a) naruszenie nietykalności cielesnej drugiego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły.

b) kradzieży na szkodę drugiego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły.

c) wymuszania pieniędzy od drugiego ucznia

d) znęcania się nad młodszymi i słabszymi.

e) niszczenia mienia szkolnego.

f) za posiadanie i spożywanie alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły.
g)za palenie papierosów na terenie szkoły (po kilkukrotnych interwencjach ze strony
wychowawcy, nauczycieli, dyrektora i innych pracowników szkoły).

h) za uczestniczenie w zajęciach i imprezach szkolnych pod wpływem alkoholu lub

narkotyków.

i) inne drastyczne przypadki działania na szkodę uczniów i szkoły.

3. Przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Skreślenia z listy uczniów.
5. Nieodpłatne wykonywanie na rzecz szkoły prac zleconych przez dyrektora za palenie papierosów
na terenie szkoły.

§ 15

Otrzymanie przez ucznia czwartej nagany dyrektora powoduje zawieszenie w prawach

ucznia.

§ 16

Zawieszenie w prawach ucznia podejmuje dyrektor szkoły (na czas nie dłuższy niż 5 dni)

do czasu decyzji Rady Pedagogicznej.

§ 17

Karę skreślenia z listy uczniów lub przeniesienia do innej szkoły podejmuje Dyrektor na drodze
administracyjnej decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po

zasięgnięciu opinii

Samorządu Szkolnego.

§ 18

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ), któremu udzielono kary ujętej w § 14

Ust. 1 lit. a, b, c, d, e, i g mają prawo odwołać się w terminie 7 dni do Dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ), któremu udzielono kary ujętej w § 14

ust. 3, 4 mają prawo odwołać się Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), któremu udzielono kary ujętej w § 14 ust.1 lit. f,
ust. 2 oraz ust. 5 mają prawo odwołać się w terminie 7 dni do organu prowadzącego szkołę.

§ 19

1. O udzielonych karach powinni być powiadomieni rodzice lub prawni opiekunowie niezwłocznie po
nałożeniu kary.

2. Udzielone kary muszą być uwzględnione przy ustalaniu oceny zachowania i odnotowane.

