REGULAMIN UCZNIOWSKI
Zespołu Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego
w Warszawie
( tekst jednolity )

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w
Warszawie, ul. Bełska 1/3,
2) Szkole – należy przez to rozumieć każdą ze Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 39
im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3, to jest:
a) Technikum Ogrodnicze w Warszawie, ul. Bełska 1/3,
b) Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Warszawie, ul. Bełska 1/3,
c) CXVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Bełska 1/3,
d) Technikum Uzupełniające nr 21 w Warszawie, ul. Bełska 1/3,
e) Szkołę Policealną nr 15 w Warszawie, ul. Bełska 1/3,
f) Szkołę Policealną nr 51 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Bełska 1/3,
3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ),,
4)
Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół nr 39 im prof. Edmunda
Jankowskiego lub Statut Szkoły wchodzącej w skład Zespołu,
5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Uczniowski Zespołu Szkół nr 39 lub
Regulamin Uczniowski Szkoły wchodzącej w skład Zespołu,
6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, - należy przez to rozumieć organy
działające w Zespole,
7) Uczniach ( słuchaczach ) i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów ( słuchaczy ) oraz
ich rodziców lub prawnych opiekunów,
8) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,
9) Opiekunie - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono
jeden z oddziałów w szkołach policealnych wchodzących w skład Zespołu,
2. Regulamin zawiera prawa i obowiązki, a także zasady wyróżniania, nagradzania i karania uczniów
(słuchaczy ) .
3. Regulamin tworzy warunki do rzetelnej nauki, przyjemnej atmosfery, zrozumienia, życzliwości
i szacunku oraz zgodnego współżycia uczniów ( słuchaczy ) i nauczycieli.
4. Regulamin stwarza atmosferę do rozwoju partnerstwa i ponoszenia przez uczniów
współodpowiedzialności za funkcjonowanie Zespołu, a tym samym przygotowuje ich do życia
w społeczeństwie.
5. Regulamin obowiązuje uczniów ( słuchaczy ) wszystkich rodzajów Szkół wchodzących w skład
Zespołu.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki ucznia
§2
1. Uczeń ma w szczególności prawo do;
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
1a) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,
2) przedstawiania wychowawcy klasy, pedagogowi, psychologowi, Dyrektorowi i innym
nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

3)
4)
5)
6)
7)
8)

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,
swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkolnego, a także
światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
9) uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych przewidzianych w planie nauczania oraz
zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
10) reprezentowania Zespołu / Szkoły / w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.,
11) pomocy nauczycieli przy rozwijaniu swoich zainteresowań, zdolności i talentów, w
przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
11a) realizacji programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,
11b) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,
11c) indywidualnych konsultacji,
11d) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
12) sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny, zgodnej z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, Statutem i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
13) znajomości terminu pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem,
Prac klasowych nie może być więcej niż jedna w ciągu dnia i trzy w ciągu tygodnia / nie
dotyczy to kartkówek obejmujących bieżący materiał i prac klasowych przełożonych na inny
termin na prośbę uczniów/,
14) skorzystania z przywileju zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny;
a) jednego w okresie (semestrze), w przypadku 1 godziny lekcji tygodniowo,
z zastrzeżeniem podpunktów c, d, e,
b) dwóch w okresie (semestrze), w przypadku 2 lub więcej godzin lekcyjnych tygodniowo,
z zastrzeżeniem podpunktów c, d, e,
c) uczeń, który w poprzednim okresie (semestrze) nauki osiągnął frekwencję powyżej 95%
ma prawo do zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania na wszystkich przedmiotach,
z zastrzeżeniem podpunktu e,
d) uczeń, który w poprzednim okresie (semestrze) nauki osiągnął frekwencję poniżej 80%
nie ma prawa do zgłoszenia nieprzygotowania na wszystkich przedmiotach,
e) uczeń nie ma prawa zgłaszania nieprzygotowania z tych przedmiotów, z których
uzyskał, w poprzednim okresie (semestrze) nauki, oceny śródroczne lub roczne
niedostateczny.
15) zapoznania się z ocenioną pisemną pracą kontrolną najdalej po 2 tygodniach od terminu jej
wykonania.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia są dostępne dla ucznia na lekcjach.
Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
16) zwolnienia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w pierwszym dniu po
wycieczce klasowej lub nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 4 dni,
17) skorzystania z przywileju zwolnienia w danym dniu z odpowiedzi ustnych i
niezapowiedzianych kartkówek zgodnie z wylosowaną „liczbą szczęścia”, z zastrzeżeniem
podpunktów a, b;
a) uczeń, który w poprzednim okresie (semestrze) nauki osiągnął frekwencję poniżej 80%
nie ma prawa korzystania z przywilejów wynikających z „liczby szczęścia”,
b) uczeń, który uzyskał w poprzednim okresie (semestrze) nauki z danego przedmiotu
ocenę śródroczną lub roczną niedostateczny nie ma prawa na danym przedmiocie do
przywilejów wynikających z „liczby szczęścia”,
17a) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, zwolnienia z nauki drugiego
języka obcego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej
po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły na pisemny wniosek rodziców ( prawnych
opiekunów) lub pełnoletniego ucznia zawierający zaświadczenie lekarskie lub odpowiednią
opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z zastrzeżeniem:
a) uczeń zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii
informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po
spełnieniu warunków:
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- lekcje informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język, z których uczeń ma być
zwolniony, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
- rodzice ucznia wystąpią z pisemnym podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym
wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego
nieobecności na zajęciach.
b) uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego ma obowiązek uczęszczać
na lekcje tego przedmiotu,
c) uczeń zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii
informacyjnej, drugiego język ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli
w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi
zajęciami lekcyjnymi,
d) uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego,
informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji
Dyrektora Szkoły.
18) tzw. „okresu ochronnego” we wrześniu / tylko uczeń klas pierwszych /,
19) odpoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii / na ten okres nie zadaje się prac
domowych /,
20) pomocy w przypadku trudności w nauce, które nie wynikają z nieusprawiedliwionej absencji
i lekceważącego stosunku do nauki,
21) tworzenia grup samokształceniowych i pomocy koleżeńskiej,
22) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
23) korzystania z wyposażenia i pomieszczeń Zespołu w celu pogłębiania i rozszerzania swojej
wiedzy i umiejętności podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, zgodnie
z regulaminami poszczególnych pracowni oraz biblioteki,
24) wpływania na życie szkolne poprzez działalność samorządową, która jest uregulowana
odrębnymi przepisami,
25) zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole,
25a) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu,
26) uczestnictwa w wycieczkach przedmiotowych, zawodowych i turystyczno– krajoznawczych,
27) domagania się, w sposób odpowiedzialny i bez żadnych obaw, respektowania przez Zespół
przysługujących mu praw,
28) odwołania się, z zachowaniem określonej procedury, od decyzji dotyczącej jego osoby lub
nieprzestrzegania jego praw, w terminie 14, dni do:
a) Rzecznika Praw Ucznia działającego przy Samorządzie Uczniowskim,
b) skreślony,
c) Dyrektora,
d) Rady Pedagogicznej,
e) Rzecznika Praw Ucznia przy Mazowieckim Kuratorze Oświaty,
f) Organu prowadzącego lub nadzorującego.
2. Przepisy ust. 1, z wyłączeniem pkt. 13, 14, 16, 17, 18 stosuje się do słuchaczy Szkół Policealnych
odpowiednio.
§3
1. Uczeń ma obowiązek;
1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i regulaminach szkolnych,
2) dbać o dobre imię, godność, honor, sztandar i tradycje Zespołu / Szkoły / oraz godnie
reprezentować go na zewnątrz,
3) troszczyć się o mienie Zespołu i jego estetyczny wygląd, a ze względu na charakter Zespołu
/ Szkoły / otaczać szczególną troską zieleń w Szkole i wokół niej, dbać zawsze o
środowisko naturalne,
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników
Zespołu / Szkoły / i kolegów, a w szczególności:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi,
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności.
5) kulturalnie zachowywać się na terenie szkoły, w miejscu odbywania praktycznej nauki
zawodu i poza szkołą,
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6) być koleżeńskim i uczynnym, a przez utrzymanie dobrych kontaktów koleżeńskich stwarzać
atmosferę wzajemnej życzliwości,
6a) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn
od nich niezależnych,
7) bezwzględnie podporządkować się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora, wicedyrektorów,
członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz ustaleniom Samorządu Zespołu lub
klasy,
8) ściśle przestrzegać regulaminów porządkowych i bhp obowiązujących w pracowniach
przedmiotowych, warsztatach szkolnych i innych miejscach odbywania praktyk i zajęć
praktycznych oraz wszelkich pomieszczeniach szkolnych,
8a) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia,
9) systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych i w życiu szkolnym.
9a. spełniać ustawowy obowiązek nauki do ukończenia 18 roku życia.
Uczeń niepełnoletni uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej, który w okresie jednego
miesiąca opuścił bez usprawiedliwienia co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych nie spełnia ustawowego obowiązku nauki, co podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
10) systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, do
których udziału dobrowolnie się zdeklarował lub został zobowiązany przez dyrektora,
wychowawcę, nauczycieli bądź rodziców ze względów edukacyjnych, wychowawczych lub
opiekuńczych,
10a) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest
na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych,
11) rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć, systematycznie zdobywać i utrwalać
wiedzę,
12) systematycznie uczestniczyć we wszystkich formach sprawdzania wiadomości
i umiejętności.
W przypadku nieobecności na pracy klasowej, bez względu na powód nieobecności, uczeń
ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych z materiału, z którego
była praca klasowa w terminie i formie przewidzianej w Przedmiotowym Systemie
Oceniana lub uzgodnionej z nauczycielem danego przedmiotu, w przeciwnym przypadku
otrzymuje ocenę niedostateczną,
13) podczas wszelkiego rodzaju zajęć edukacyjnych zachowywać się w taki sposób, aby swoim
postępowaniem nie przeszkadzać w pracy kolegom i nauczycielom (np. nie należy:
dezorganizować zajęć, prowadzić do konfliktów interpersonalnych, zachowywać się w
sposób agresywny, uwłaczający godności drugiej osoby, a także powodujący zagrożenie lub
poczucie zagrożenia fizycznego albo psychicznego),
14) przebywać w czasie trwania zajęć szkolnych w wyznaczonym miejscu pracy, z którego nie
można się samowolnie oddalać, a w szczególności:
a) przebywać w sali lekcyjnej w czasie swoich planowych zajęć,
b) przebywać w sali gimnastycznej lub na basenie pływackim w czasie trwania zajęć wf,
c) przebywać na wyznaczonym stanowisku pracy w Warsztacie szkolnym,
15) w czasie trwania zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć warsztatowych nie wychodzić poza teren
Szkoły lub miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu,
16) przedstawiać wychowawcy na piśmie usprawiedliwienia nieobecności na lekcjach w dniu
powrotu do Szkoły, a najdalej na najbliższej godzinie z wychowawcą;
a) o uznaniu nieobecności ucznia za usprawiedliwioną decyduje wychowawca klasy po
przedstawieniu przez ucznia lub jego rodziców pisemnego usprawiedliwienia,
z zastrzeżeniem podpunktów b, c, d, f, g,
b) pisemne usprawiedliwienie wystawione przez rodziców lub ucznia winno zawierać
datę utworzenia, czytelny podpis, określać czas, jaki obejmuje i podawać ważną
przyczynę uzasadniającą nieobecności,
c) wychowawca, w szczególnych okolicznościach, może uznać nieobecność ucznia za
usprawiedliwioną, odstępując od wymogu pisemnego usprawiedliwienia,
d) wychowawca ma prawo, w sytuacjach budzących wątpliwości, prosić ucznia bądź
jego rodziców o dodatkowe wyjaśnienia,
e) skreślony,
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f) pisemne usprawiedliwienia nieobecności przedkładane przez uczniów, za wyjątkiem
uczniów pełnoletnich, muszą być podpisane przez rodziców, według wzoru podpisu
znajdującego się w dzienniczku ucznia,
g) pisemne usprawiedliwienia nieobecności ucznia z danego roku szkolnego
przechowuje wychowawca klasy do 30 września nowego roku szkolnego.
17) posiadać legitymację szkolną podczas wszystkich zajęć szkolnych,
18) posiadać przy sobie dzienniczek ucznia;
a) forma i sposób prowadzenia dzienniczka powinna być zgodna z przyjętym w Szkole
wzorem,
b) korespondencję miedzy rodzicami a Szkołą prowadzi się w dzienniczku ucznia,
z wyjątkiem sytuacji, w których przepisy i regulaminy szkolne stanowią inaczej.
19) powiadamiać rodziców o nowych zarządzeniach szkolnych,
20) być odpowiedzialnym za własne, a także kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły
życie, zdrowie i higienę,
21) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych
nałogów: nie palić papierosów, nie spożywać napojów alkoholowych i nie używać
wszelkiego rodzaju środków odurzających oraz substancji niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia,
22) nie namawiać, a tym bardziej zmuszać kolegów do spożywania napojów alkoholowych
lub używania wszelkiego rodzaju środków odurzających oraz substancji niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia,
23) dbać o ład i porządek oraz poszanowanie mienia kolegów i Szkoły,
a. 23a) dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatniach szkolnych,
24) dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu. O zauważonych
przedmiotach i sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu natychmiast powiadamiać
pracowników szkoły,
25) wglądać estetycznie, być ubranym czysto i schludnie, stosownie do wykonywanych
w danym dniu zajęć, a w szczególności:
1) wgląd zewnętrzny ucznia nie może odbiegać od ogólnie przyjętych norm,
a w szczególności budzić niemiłych uczuć i skojarzeń, przeszkadzać innym w
koncentracji się na powierzonym zadaniu, wywoływać uczucie agresji,
2) ubiór ucznia winien być dostosowany do miejsca i rodzaju wykonywanych zajęć,
3) uczniowie nie mogą nosić na zajęciach szkolnych różnego rodzaju ozdób
(bransoletki, pierścionki, łańcuszki, wisiorki, kolczyki itp.), które utrudniają
wykonywanie obowiązków uczniowskich lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia
ucznia lub jego kolegów,
21) ubierać się, przestrzegając następujących zasad;
a/ na zajęciach teoretycznych obowiązuje;
1) strój o wyglądzie estetycznym, nie przeszkadzający uczniowi i jego kolegom
w skoncentrowaniu się na odbywanych lekcjach,
2) zmiana obuwia na obuwie typu: klapki, kapcie, tenisówki, trampki, itp.,
3) codzienny strój szkolny nie może być strojem treningowym, plażowym lub
zawierać klasyczne elementy tych strojów,
b) na zajęciach praktycznej nauki zawodu obowiązuje;

1) ubranie robocze, umożliwiające w sposób swobodny, bezpieczny
i higieniczny wykonywanie powierzonych prac w różnych
warunkach,
2) obuwie bezpieczne, dostosowane do wykonywania prac na różnych
rodzajach podłoża i przebywania w zmiennych warunkach
atmosferycznych,
3) przy wykonywaniu prac specjalistycznych obowiązują oddzielne przepisy
BHP,
c) na zajęciach sportowych i rekreacyjnych obowiązuje;
sala gimnastyczna i boisko sportowe;
1) koszulka gimnastyczna,
2) spodenki gimnastyczne,
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3) tenisówki lub adidasy
4) skarpetki,
5) dres do ćwiczeń na boisku sportowym,
basen pływacki
1) czepek /gumowy lub płócienny /,
2) kostium kąpielowy – jedno lub dwuczęściowy – dziewczęta,
3) spodenki kąpielowe – chłopcy,
4) mydło lub szampon / zabrania się wnoszenia opakowań szklanych/,
5) klapki /gumowe lub z tworzywa/,
d) na uroczystościach szkolnych;
1) biała bluzka / koszula /,
2) czarna lub granatowa spódnica / spodnie /,
3) zielony krawat z emblematem.
22) pełnić obowiązki dyżurnego szkoły na zasadach określonych w Regulaminie Gospodarza
Szkoły,
23) pełnić obowiązki dyżurnego klasowego,
24) aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu pomocy szkolnych,
25) pomnażać majątek Szkolny i Warsztatów szkolnych poprzez sumienne i dokładne
wykonywanie pracy, szanowanie i właściwe użytkowanie środków produkcji,
przeciwdziałanie bezmyślnemu niszczeniu mienia,
26) ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone lub zagubione dobro szkolne i za
zanieczyszczanie środowiska,
27) wykonywać prace gospodarczo – porządkowe, poza godzinami obowiązkowych zajęć
dydaktycznych w przypadku świadomych działań powodujących zanieczyszczenie,
oszpecenie, niszczenie, itp. mienia szkolnego i terenu szkolnego,
28) wyłączać i schować urządzenia elektroniczne takie jak: telefon komórkowy, walkman,
odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3, MP4, aparat fotograficzny, kamerę filmową,
dyktafon itp. na czas zajęć edukacyjnych: w Szkole, Warsztatach Szkolnych i poza Szkołą
oraz podczas uroczystości szkolnych, egzaminów i sprawdzianów,
29) uzyskać zgodę od osoby na jej filmowanie, nagrywanie jej głosu, robienie jej zdjęć lub
rejestrowanie jej zajęć edukacyjnych lub korzystanie z przygotowanych przez nią
materiałów.
30) w ostatnim tygodniu nauki ( klasa maturalna, II klasa Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej
lub Szkoły Policealnej lub zmiana Szkoły ) rozliczyć się ze Szkołą. Potwierdzeniem
rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa,
31) na wniosek pedagoga uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek uczestniczyć w
zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych,
37) przestrzegać zakazów:
a) przebywania w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o
podobnym działaniu,
b) wnoszenia na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu,
c) wnoszenia na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,
d) spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,
e) zapraszania obcych osób do Szkoły.
2. Przepisy ust. 1, z wyłączeniem pkt. 16b, 18, 19, 21 lit. d, 22, 23 stosuje się do słuchaczy Szkół
Policealnych odpowiednio.

Rozdział 3 Nagrody i kary
§4
1. Uczeń może być nagradzany za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie,
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych
sportowych,

i

imprezach
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4) wzorową frekwencję,
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły,
6) dzielność i odwagę.
2. Z wnioskiem o wyróżnienie lub nagrodę może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
3. Nagrodami i wyróżnieniami, o których mowa w ust. 1 są;
1) pochwała wychowawcy udzielona wobec zespołu klasowego,
1a) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy,
2) pochwała Dyrektora udzielona wobec całej społeczności szkolnej,
3) pochwała wychowawcy wobec rodziców na zebraniu rodzicielskim,
4) dyplom uznania,
4a) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
5) nagroda książkowa,
6) nagroda pieniężna, rzeczowa lub w innej ustalonej formie,
7) wpis osiągnięć do arkusza ocen i na świadectwie szkolnym,
8) dodatkowy dzień na wycieczkę szkolną dla zespołu klasowego,
9) korzystanie z dodatkowych przywilejów określonych w § 2, ust. 1, pkt. 14 i 17.
4. Wyróżnienia i nagrody mogą otrzymywać zarówno poszczególni uczniowie, grupy uczniów jak
i kolektywy klasowe.
5. Dyplomy i nagrody książkowe otrzymują uczniowie na zakończenie roku szkolnego lub nauki w
Szkole za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, szczególne osiągnięcia w olimpiadach,
konkursach, turniejach, zawodach sportowych bądź w przedmiocie nauczania.
6. Nagrodę pieniężną, rzeczową lub w innej ustalonej formie może otrzymać uczeń za:
1) skreślony,
2) wyróżniającą się postawę i pracę podczas praktycznej nauki zawodu / na wniosek
nauczyciela praktycznej nauki zawodu i wychowawcy klasy /,
3) inne szczególne osiągnięcia.
7. Wpisu osiągnięć do arkusza ocen i na świadectwie szkolnym dokonuje się za wybitne osiągnięcia
ucznia, przynoszące zaszczyt Szkole i rodzicom, a osiągnięte na szczeblu wojewódzkim,
regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
Wyróżnienia te przyznaje się niezależnie od innych nagród i wyróżnień.
8. Dodatkowy dzień na wycieczkę szkolną uzyskuje klasa, która osiągnęła frekwencję w poprzednim
okresie nauki nie niższą niż 90%.
§ 4a
1. Słuchacz Szkoły Policealnej może być nagradzany za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów,
2) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach
sportowych,
3) wzorową działalność na rzecz oddziału lub Szkoły,
4) dzielność i odwagę.
2. Z wnioskiem o wyróżnienie lub nagrodę może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
3. Nagrodami i wyróżnieniami, o których mowa w ust. 1 są;
1) pochwała opiekuna klasy udzielona wobec oddziału,
1a) pochwała Dyrektora Szkoły wobec oddziału,
2) pochwała Dyrektora udzielona wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom uznania,
4) nagroda książkowa,
5) nagroda pieniężna, rzeczowa lub w innej ustalonej formie,
6) wpis osiągnięć do arkusza ocen i na świadectwie szkolnym.
§5
1. Społeczność szkolna karze ucznia ( słuchacza ) za:
1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów,
2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających,
4) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia,
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5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
1a. Uczeń ( słuchacz ) może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy ( opiekuna ) klasy,
2) upomnieniem wychowawcy klasy udzielonym w obecności rodziców ( opiekunów ) ucznia,
3) naganą wychowawcy ( opiekuna ) klasy,
4) upomnieniem Dyrektora Zespołu,
5) naganą Dyrektora Zespołu,
6) pozbawieniem pełnionych na forum Zespołu / Szkoły / funkcji,
7) zawieszeniem praw do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Zespół
/ Szkołę /,
8) zawieszeniem praw do reprezentowania Zespołu / Szkoły / na zewnątrz,
9) zawieszeniem prawa do korzystania z: przywileju zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez
podawania przyczyn, przywileju korzystania z ulg związanych z „liczbą szczęścia”,
10) zawieszeniem prawa do uczestnictwa w wycieczkach turystycznych i turystycznokrajoznawczych ,
11) przeniesieniem do równoległej klasy,
12) przeniesieniem do innej Szkoły,
13) usunięciem ze Szkoły,
14) skierowaniem sprawy do Sądu Grodzkiego.
1 b. Przepisy ust. 1a, z wyłączeniem pkt. 3, 6, 10, 11, 12, 13 stosuje się do słuchaczy Szkoły
Policealnej Nr 51 dla Dorosłych odpowiednio.
1c. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i
stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia,
dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków szkolnych, zachowanie
się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma
zrealizować.
2. Kary wymienione w ust. 1 pkt. 4 do 15 nakłada Dyrektor.
3. Karę usunięcia ze szkoły stosuje się do uczniów ( słuchaczy ), którzy popełnili czyny szczególnie
naganne lub nie zmienili swojej nieodpowiedniej postawy i zachowania pomimo stosowania
różnych innych środków wychowawczych i prowadzonej profilaktyki.
4. Karę usunięcia ze Szkoły udziela się uczniowi ( słuchaczowi ) w szczególności za;
1) dezorganizowanie pracy Szkoły,
2) stwarzanie sytuacji stanowiących zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia
dla innych uczniów lub pracowników szkoły,
3) fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych,
4) chuligańskie zachowanie, a w szczególności: rozbój, wymuszanie, zastraszanie,
5) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,
6) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie napojów alkoholowych, narkotyków, środków
odurzających,
7) fałszowanie podpisów i dokumentów,
8) przywłaszczanie obcego mienia,
9) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,
10) dewastację i celowe niszczenie mienia szkolnego,
11) czyny nieobyczajne,
12) w uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków ucznia ( słuchacza ), a w szczególności
nieuczęszczania na zajęcia szkolne i nieosiągania pozytywnych wyników w nauce,
13) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących,
14) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,
15) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej,
16) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego,
17) naruszanie w inny rażący sposób zasad współżycia społecznego.
5. Decyzję o usunięciu ucznia ( słuchacza ) ze Szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego ( Samorządu Słuchaczy ).
Szczegółowy tryb postępowania przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu z listy uczniów
( słuchaczy ) Zespołu Szkół lub karnego przeniesienia do innej szkoły określa Procedura
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postępowania przy skreśleniu z listy uczniów ( słuchaczy ) lub karnego przeniesienia do innej
szkoły.
6. Uczeń ( słuchacz ) przed nałożeniem na niego kary musi być wysłuchany w celu złożenia
wyjaśnień:
1) w razie popełnienia przez ucznia ( słuchacza ) przewinienia zagrożonego karą określoną w
§ 89 ust.1a pkt. 1-3 wysłuchania dokonuje wychowawca klasy,
2) w razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 89 ust. 1a
pkt. 4–15 wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły w obecności wychowawcy. Z czynności
wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor Szkoły, uczeń oraz
wychowawca.
6a. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia ( słuchacza ), jeśli jest
pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub
faktyczną uczeń ( słuchacz ) pozostaje. Kopię zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia
( słuchacza ) .
6b.Uczeń ( słuchacz ) może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę, a wymierzona kara
nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia ( słuchacza ).

7. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny nie dłuższy niż 1 miesiąc, w
przypadku, kiedy ukaranie wynika z nadmiernej nieusprawiedliwionej absencji lub
niedostatecznych wyników w nauce, spowodowanych lenistwem.
8. Ukaranemu przez wychowawcę, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub
opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego
powiadomienia o nałożeniu kary odwołania do Dyrektora.
9. Ukaranemu przez Dyrektora, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub
opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo złożenia do Rady Pedagogicznej, w terminie
7. dni od dnia oficjalnego powiadomienia o nałożeniu kary, pisemnego wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Decyzja Rady Pedagogicznej jest przedstawiana zainteresowanemu w
terminie 10 dni od złożenia odwołania.
10. Od decyzji Dyrektora i Rady Pedagogicznej przysługuje ukaranemu prawo odwołania do Kuratora
Oświaty w terminie ustawowym.

Rozdział 4 Inne postanowienia
§6

1. Uczeń technikum, który nie otrzymał promocji do klasy drugiej, a jego zachowanie i
postawa nie budzi zastrzeżeń może, za zgodą Rady Pedagogicznej, być przyjęty do
pierwszej klasy szkoły zasadniczej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
2. Nie może być uczniem (słuchaczem ) Szkoły uczeń ( słuchacz ), który nie uczęszcza na zajęcia
szkolne i nie osiąga pozytywnych wyników w nauce. W podanej sytuacji ucznia ( słuchacza )
wykreśla się z rejestru uczniów szkoły.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe
§8
1. Regulamin uczniowski uchwala lub dokonuje w nim zmian Rada Pedagogiczna po wcześniejszej
konsultacji z Samorządem Uczniowskim ( Samorządem Słuchaczy ).
2. Wniosek o zmianę regulaminu mogą postawić;
1) członkowie Rady Pedagogicznej,
2) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ( Samorządu Słuchaczy ),
3) przedstawiciel Rady Rodziców,
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tekst jednolity według stanu prawnego na dzień 01 września 2011 r
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