ZA

REGULAMIN UCZNIA
ZESPO U SZKÓ MECHANICZNYCH

w Gorzowie Wlkp.

CZNIK NR 7

I. PRAWA UCZNIÓW
Ucze

ma prawo:

1. Do to samo ci narodowej.
2. Do poszanowania godno ci w asnej i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych,
kole
3. Do w

skich i wiatopogl dowych.
ciwie zorganizowanego procesu kszta cenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umys owej.
4. Do jawnej, przeprowadzonej na bie co oceny swoich wiadomo ci i umiej tno ci
z poszczególnych przedmiotów (ocena wy cznie za wiadomo ci i umiej tno ci;
zachowanie w szkole i poza ni ocenia si odr bnie).
5. Do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o zakresie i terminie pisemnych
sprawdzianów wiedzy i umiej tno ci, przy czym w ci gu dnia mo e si odby jeden taki
sprawdzian, a w ci gu tygodnia nie wi cej ni trzy. Przez sprawdzian rozumie si ka
prac

pisemn

obejmuj

materia

realizowany na wi cej ni

trzech ostatnich

jednostkach lekcyjnych. Termin podania ocen ze sprawdzianu nie powinien przekracza
10 dni zaj

dydaktycznych.

6. Do poprawy swoich ocen w uzgodnionym wcze niej z nauczycielem terminie.
7. W przypadku uznania oceny okresowej za zani on , przyst pienie do egzaminu
sprawdzaj cego (po spe nieniu okre lonych osobnymi przepisami warunków).
8. Przyst powa do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego na zasadach okre lonych
w szkolnym systemie oceniania.
9. Do jawnej oceny z zachowania, w ramach której, na takich samych zasadach oceniana jest
dzia alno

w zaj ciach pozalekcyjnych i udokumentowana dzia alno

pozaszkolna.

10. Jawnego, ale jednocze nie kulturalnego wyra ania opinii dotycz cych

ycia szko y,

w sposób nie uw aczaj cy niczyjej godno ci.
11. Przedstawiania opinii i w tpliwo ci dotycz cych tre ci nauczania oraz swoich problemów
yciowych nauczycielom, wychowawcom klasy, dyrektorowi szko y i uzyskiwania od
nich pomocy, odpowiedzi i wyja nie .
12. Do korzystania z bazy materia owej szko y, a w szczególno ci:
Studia RTV,
Bazy sportowej,
Pracowni i gabinetów przedmiotowych,
Bazy informatycznej,
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wietlicy,
Biblioteki szkolnej,
Multimedialnego Centrum Informacji.
13. Korzystania z sali gimnastycznej w czasie wolnym od zaj

lekcyjnych, pod opiek

nauczyciela w–f.
14. Do reprezentowania szko y w konkursach przedmiotowych i zawodoznawczych,
olimpiadach i zawodach sportowych oraz przegl dach wiedzy i umiej tno ci.
15. Do odpoczynku w przerwach mi dzy lekcyjnych, w okresie ferii zimowych i letnich oraz
przerw wi tecznych, na okres których nie zadaje si prac domowych.
16. Do otrzymania stypendium, je eli spe nia okre lone odr bnymi przepisami warunki.
17. Ubiegania si o zapomog losow .
18. Zrzeszania si

w organizacjach m odzie owych i ko ach zainteresowa

dzia aj cych

w szkole i poza ni .
19. Uczniowie zrzeszeni w organizacjach m odzie owych i ko ach zainteresowa maj prawo
do korzystania z pomieszcze i urz dze specjalistycznych.
20. Nale

do klubów sportowych dzia aj cych poza terenem szko y za zgod dyrekcji

szko y.
21. Uczestniczenia w demokratycznych wyborach do w adz uczniowskich (samorz dy
klasowe, Samorz d Szkolny).
22. Przedstawiciele Samorz du Szkolnego oraz organizacji m odzie owych maj prawo do
uczestniczenia w : Radach Pedagogicznych po wi conych sprawom organizacji
odzie owych oraz spotkaniach z Dyrekcj Szko y (przynajmniej raz w semestrze).
23. Do uczestniczenia w imprezach oraz formach wypoczynku i rekreacji zorganizowanych
przez szko

w czasie wolnym od zaj

obowi zkowych (na zasadach okre lonych

szczegó owymi zarz dzeniami), pod opiek nauczyciela lub wychowawcy.
24. Do organizowania imprez na terenie szko y.
25. Otrzymania okre lonych regulaminem ucznia nagród.
26. Do pisemnego odwo ania si od na

onej na niego kary.
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II. OBOWI ZKI UCZNIÓW.
Ucze

ma obowi zek:

1. Przestrzegania postanowie

zawartych w Statucie Zespo u Szkó

Mechanicznych

w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj ciach lekcyjnych i yciu Zespo u.
3. Wykorzystania w pe ni czasu przeznaczonego na nauk , pracy nad poszerzaniem swojej
wiedzy i umiej tno ci, pilnego i systematycznego przygotowywania si

do zaj

szkolnych. Obowi zkiem ucznia jest punktualne i regularne ucz szczanie na zaj cia
szkolne. Spó nienie na lekcj mo liwe jest tylko w sytuacjach losowych.
4. Uczestnictwa w wybranych przez siebie nieodp atnych

zaj ciach pozalekcyjnych,

pozaszkolnych i wyrównawczych.
5. Uzupe nienia braków wiedzy wynikaj cych z jego nieobecno ci na zaj ciach.
6. Punktualnego i
nieobecno

regularnego ucz szczania na zaj cia dydaktyczne, a ka dorazow

usprawiedliwi

u wychowawcy klasy. Podstaw

do usprawiedliwienia

nieobecno ci w szkole jest pisemne usprawiedliwienie przez rodziców. Nieobecno ci
powy ej trzech dni usprawiedliwienie lekarskie (w uzasadnionych przypadkach rodzice
po wcze niejszej konsultacji z wychowawc klasy). Przed
nieobecno

enia usprawiedliwienia za

w szkole wychowawcy klasy w terminie: TM – 2 tydzie , ZSZ – 2 tygodnie.

(Wszystkie usprawiedliwienia pisane lub wklejane s do zeszytu usprawiedliwie ).
7. Posiadania zeszytu usprawiedliwie

z ponumerowanymi kartkami, opiecz towanego

przez Szko oraz ze wzorami podpisów rodziców lub opiekunów.
8. Post powania zgodnego z dobrem spo eczno ci szkolnej, dbania o honor i tradycje szko y,
wspó tworzenia jej autorytetu.
9. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szko y.
10. Przestrzegania zasad wspó ycia spo ecznego:
okazywania szacunku doros ym i kolegom,
przeciwstawiania si przejawom brutalno ci, wulgarno ci i wandalizmu,
poszanowania godno ci osobistej i przekona innych ludzi,
bycia kole
wspó dzia

skim i uczynnym wobec kolegów,
w kszta towaniu przyjaznych stosunków wspó ycia w zespole,

otacza opiek m odszych i s abszych,
aktywnie przeciwdzia

nietolerancji religijnej i wiatopogl dowej.
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11. Podporz dkowywania si

zaleceniom i zarz dzeniom dyrekcji szko y, nauczycieli

i Samorz du Szkolnego.
12. Przebywania w szkole w czystym, schludnym i stosownym stroju. (stosowny strój
oznacza: spódnic i spodnie co najmniej do kolan, zas oni ty brzuch, plecy i ramiona)
W czasie uroczysto ci szkolnych oraz wyj , podczas których ucze reprezentuje szko
obowi zuje strój galowy (bia a koszula, czarne lub granatowe spodnie, spódniczka). Na
egzaminy maturalne i zawodowe obowi zuje: garnitur dla ch opców, garsonka, kostium,
bia a bluzka dla dziewcz t.
13. Ucze

swoim strojem, wygl dem czy fryzur

oraz ró nymi akcesoriami nie mo e

okazywa przynale no ci do grup nieformalnych.
14. Ze wzgl du na specyfik zaj , podporz dkowania si szczegó owym zarz dzeniom (o ile
nie koliduj

z Regulaminem Ucznia), kierownictwa CKZ, nauczycieli zawodu

i nauczycieli prowadz cych zaj cia specjalistyczne.
15. W czasie trwania zaj

lekcyjnych uczniowie, którzy ze wzgl dów organizacyjnych nie

maj lekcji, przebywaj w wietlicy lub bibliotece. Informacje dotycz ce miejsca pobytu
uczniów umieszczane s

w planie zast pstw, który opracowuje na dany dzie

wicedyrektor.
16. W razie nieoczekiwanej nieobecno ci nauczyciela uzgodni z dyrekcj szko y dalsz
organizacj zaj .
17. W czasie lekcji niedozwolone jest przebywanie w nakryciach g owy oraz okryciach
wierzchnich. Okrycia wierzchnie pozostawiane s w szkolnej szatni. Tylko za zgod
nauczyciela ucze mo e otworzy okno, zapali

wiat o, odkr ci kaloryfer czy zas oni

zas on lub aluzj . Wszystkie sprawy w czasie lekcji zg aszane s nauczycielowi podczas
lekcji poprzez podniesienie r ki.
18. W trakcie lekcji panuje cisza, nie wolno spo ywa pokarmów i pi napojów.
19. Przebywania w czasie planowych zaj

lekcyjnych na terenie szko y. Zabrania si

przebywania w klatkach schodowych okolicznych domów i na terenach przyleg ych do
tych posesji.
20. Dbania o mienie szko y i jej estetyczny wygl d. Prawid owego korzystania z przedmiotów
i urz dze u yteczno ci publicznej, wspó dzia ania w utrzymaniu porz dku i czysto ci
i estetycznego wygl du pomieszcze i otoczenia szko y i rodowiska.
21. Uzgodnienia z dyrekcj szko y faktu umieszczenia jakichkolwiek plakatów, materia ów
informacyjnych na cianach, oknach, drzwiach i w gablotach szkolnych.
22. Utrzymania czysto ci i porz dku na terenie szko y.
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23. Dbania o bezpiecze stwo i zdrowie w asne i kolegów.
24. Natychmiastowego powiadomienia nauczyciela dy urnego lub dyrektora szko y
o zauwa onych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagra aj cych
zdrowiu i yciu ludzi.
25. Naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy wyrz dzonej przez siebie szkody powsta ej
w wyniku dzia ania umy lnego lub niezgodnego z przepisami BHP.
26. Uczestniczenia w dzia alno ci i pracach podejmowanych przez swoj klas .
27. Uczniowie dzia aj cy w klubach, sekcjach i zaj ciach pozalekcyjnych maj obowi zek
uzyskania na t dzia alno
i przed

pisemnej zgody Dyrekcji Szko y (na okres jednego roku)

enia jej wychowawcy klasy.

28. Klasa ma obowi zek dbania o estetyk , konserwacj i napraw sprz tu w pracowni swego
wychowawcy.
29. Przestrzega zakazu:
palenia papierosów,
spo ywania alkoholu,
posiadania i handlu alkoholem,
za ywania narkotyków,
posiadania i handlu narkotykami,
namawiania do za ywania narkotyków,
obecno ci ucznia na zaj ciach pod wp ywem alkoholu lub narkotyków,
posiadania lub pos ugiwania si materia ami i narz dziami niebezpiecznymi jak
np. nó , pa ki, pistolet, materia y wybuchowe, substancje
zachowania agresywnego i naruszaj cego godno

ce,

osobist nauczycieli lub innych

pracowników szko y.
30. Przestrzegania bezwzgl dnego zakazu u ywania telefonów komórkowych na terenie
ca ego budynku szkolnego. W trakcie lekcji telefon komórkowy powinien by wy czony
i nie mo e znajdowa si w widocznym miejscu (np. awce). Dozwolone jest u ywanie
telefonu w czasie przerwy na terenie boiska szkolnego. Nie dopuszczalne jest u ywanie na
terenie szko y wszelkich urz dze

umo liwiaj cych nagrywanie obrazu lub d wi ku

(telefony komórkowe, kamery, dyktafony odtwarzacze mp3, etc).
31. Ucze nie powinien przynosi do szko y przedmiotów drogich, warto ciowych, pami tek.
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III. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Zasady zwalniania uczniów.
Ka dy nauczyciel na w asn odpowiedzialno

mo e zwolni ucznia tylko ze swojej

lekcji.
zwolnienia z cz ci dnia mo e udzieli tylko wychowawca klasy na pisemn
pro

ucznia. Do dziennika wpisuje si wówczas nieobecno

usprawiedliwion ,

zwolnienia z ca ego dnia udziela przedstawiciel dyrekcji szko y na pisemn pro
rodziców (opiekunów),

która powinna by

najpierw

opiniowana przez

wychowawc . W wyj tkowych sytuacjach zwolnienia z ca ego dnia mo e udzieli
wychowawca

klasy.

Do

dziennika

wpisuje

si

wówczas

nieobecno

usprawiedliwion .
Je eli:
- ucze reprezentuje szko

np. w sporcie, olimpiadzie, itp. Zwolnienia udziela

dyrekcja szko y na podstawie pisma nauczyciela – opiekuna. Do dziennika nale y
wpisa „Z”.
- ucze pe ni dy ur np. w internacie, to na podstawie zwolnienia podpisanego
przez kierownika internatu wychowawca klasy wpisuje do dziennika „dy ur”.
-

ucze

otrzyma wezwanie do WKU – wychowawca wpisuje do dziennika

„WKU”.
WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WYMIENIONYCH
W PUNKCIE 1.4 . UCZNIA TRAKTUJE SI JAKO
OBECNEGO NA ZAJ CIACH SZKOLNYCH.
je eli ucze przebywa w szpitalu to wychowawca klasy wpisuje w dzienniku
„leczenie szpitalne” oraz zmniejsza si w tym czasie stan klasy (nieobecno
usprawiedliwiona.

2. Uczniowie delegowani do reprezentacji szko y w dzienniku maj wpisywane zwolnienie
„z”.
3. Uczniowie dzia aj cy poza szko

za zgod

dyrekcji, bior cy udzia w imprezach

organizowanych przez swoje kluby lub sekcje s równie zwolnieni jako reprezentuj cy
szko : w dzienniku „z”.
4. W przypadku nie wywi zywania si ucznia z obowi zków szkolnych dyrekcja ma prawo
cofn

zgod na udzia w zaj ciach pozalekcyjnych.

7

5. Oceny stawiane s

za wiadomo ci i umiej tno ci, zachowanie w szkole i poza ni

oceniane jest odr bnie.
6. Oceny z zachowania wystawiane s

zgodnie z zasadami przyj tymi przez Rad

Pedagogiczn dla danego typu szko y.
7. Dzie 13 ka dego miesi ca jest dniem bez pytania i sprawdzianów pisemnych.
8. Bez uprzedzenia mog by tzw. kartkówki obejmuj ce zakres materia u najwy ej dwóch
ostatnich lekcji.
9. W ci gu dnia przeprowadzony mo e by tylko jeden sprawdzian pisemny, w ci gu
tygodnia najwy ej trzy.
10. Oceny za sprawdziany pisemne podawane s

do wiadomo ci uczniów w terminie

2 tygodni.
11. Uczniowie wyst puj cy w obronie praw uczniowskich nie mog by z tego powodu
oceniani negatywnie.
12. Uchwa y i postanowienia Samorz du Szkolnego s obowi zuj ce dla wszystkich uczniów.
13. Dyrekcja Szko y ma obowi zek obrony praw uczniów zamieszkuj cych w internacie.
14. Regulamin Szko y dotyczy wszystkich uczniów ZSM bez wzgl du na wiek i typ szko y.

IV. NAGRODY I KARY.
Nagrody:
1. Spo eczno

szkolna nagradza ucznia za:

rzeteln nauk , wzorow postaw i aktywn prac spo eczn .
2. Za nienaganne spe nianie obowi zków szkolnych ucze mo e otrzyma :
pochwa ustn ,
pochwa pisemn ,
wyró nienie na forum szko y,
list pochwalny dla rodziców.
3. Pochwa mo e otrzyma ucze od :
wychowawcy klasy,
nauczyciela przedmiotu,
opiekuna organizacji lub ko a,
dyrektora szko y.
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4. Informacja o osi gni ciach i wzorowym post powaniu ucznia zamieszczana zostanie
w gablocie oraz na stronie internetowej szko y.
5. Najlepszym uczniom w klasie na koniec roku przyznawane s nagrody ksi kowe.
6. Za osi gni cia w konkursach, olimpiadach, zawodach ró nego typu przyznawane s
uczniom nagrody rzeczowe.
7. Za szczególnie aktywn dzia alno

spo eczn na forum klasy i szko y przyznawane s

nagrody rzeczowe.
8. Nagrody i wiadczenia pieni ne, b

rzeczowe uj te w Regulaminie szko a wiadczy

w miar mo liwo ci finansowych.
Kary:
1. Spo eczno

szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie obowi zuj cych przepisów.

2. Za nie wywi zywanie si z obowi zków szkolnych i nieprzestrzeganie Statutu ZSM oraz
niniejszego Regulaminu ucze mo e by ukarany :
upomnieniem wychowawcy klasy,
nagan dyrektora udzielon na forum szko y,
zawieszeniem prawa do reprezentacji szko y i korzystania z formy opieki socjalnej
(dyr.),
obni eniem oceny ze sprawowania,
okresowym zawieszeniem w prawach ucznia (dyr.),
przeniesieniem do równoleg ej klasy w swojej szkole (dyr.),
skre leniem z listy uczniów (RP i dyr.).
3. Ucze mo e zosta skre lony za wyj tkowo ra ce zachowanie, a w szczególno ci :
rozprowadzanie

posiadanie

lub

spo ywanie

narkotyków

i

rodków

psychotropowych w szkole i poza ni ,
spo ywanie alkoholu na terenie szko y, podczas imprez lub przedsi wzi
organizowanych przez szko

lub przebywanie w szkole na imprezach

przedsi wzi ciach szkolnych w stanie wskazuj cym na spo ycie alkoholu,
kradzie lub przyw aszczenie cudzego mienia w szkole i poza ni ,
(bez zachowania procedury post powania Szko y przed skre leniem ucznia z listy uczniów).
nagminne opuszczanie zaj

szkolnych,

zak ócanie toku lekcyjnego oraz pracy szko y (fa szywe alarmy),
zniszczenie dokumentacji szkolnej,
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ra ce nieprzestrzeganie zarz dze

dyrektora szko y, dotycz cych zasad

bezpiecze stwa,
stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do innych osób,
(bez zachowania procedury post powania Szko y przed skre leniem ucznia z listy uczniów).

udzia w psychicznym lub fizycznym zn caniu si nad innymi osobami,
udzia w dewastowaniu mienia szkolnego lub mienia innych osób,
wnoszenie na teren szko y rodków niebezpiecznych (np. gazy zawi ce, petardy,
itp.),
(bez zachowania procedury post powania Szko y przed skre leniem ucznia z listy uczniów).

uszkodzenie znaków lub urz dze zapobiegaj cych niebezpiecze stwu,
dzia anie demoralizuj ce, których celem jest nak anianie innych osób do
naruszania zasad wspó ycia spo ecznego, pope nienie czynu karalnego,
propagowanie

warto ci

nieakceptowanych

spo ecznie

(na

przyk ad

idei

faszystowskich),
gro by wysuwane wobec uczniów, nauczycieli, pracowników szko y oraz innych
osób
(bez zachowania procedury post powania Szko y przed skre leniem ucznia z listy uczniów).

inne ra ce naruszenie Regulaminu Uczniowskiego.
4. W przypadku gdy ucze z amie zakaz dotycz cy telefonów komórkowych oraz innych
urz dze elektronicznych, nauczyciel ma prawo do odebrania sprz tu i umieszcza go
w kasie pancernej sekretariatu.

Do odbioru sprz tu upowa nieni s

tylko rodzice

(opiekunowie) ucznia.
5. W przypadku naruszenia swoich praw ucze mo e:
odwo

si od otrzymanej kary do wychowawcy klasy lub dyrektora szko y

w ci gu 7 dni od jej otrzymania,
skarg do dyrektora szko y.
6. Spory rozstrzyga si w nast puj cy sposób:
mi dzy uczniami – przy udziale wychowawcy i pedagoga szkolnego,
mi dzy uczniem a nauczycielem – wed ug nast puj cej zasady: ucze lub klasa
próbuje rozwi za spór z samym nauczycielem, w przypadku braku pozytywnego
rezultatu w roli mediatora wyst puje wychowawca klasy. Nast pn

instancj

w rozstrzygni ciu sporu jest wicedyrektor, a ostatni dyrektor szko y.
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PROCEDURA POST POWANIA SZKO Y PRZED SKRE LENIEM
UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW:
wychowawca klasy o przewinieniu powiadamia rodziców i przeprowadza
rozmow z uczniem udokumentowan wpisem do dziennika (strona kontakty
z rodzicami i w dokumentach w asnych,
wychowawca klasy zg asza problem pedagogowi szkolnemu, który przeprowadza
z uczniem rozmow wychowawcz ,
na wniosek pedagoga w porozumieniu z wychowawc
kierowana

jest

do

rozpoznania

przez

Szkoln

klasy sprawa ucznia
Komisj

Opieku czo-

Wychowawcz ,
Komisja

Opieku czo

–

Wychowawcza

mo e

wnioskowa

na

Radzie

Pedagogicznej o skre lenie ucznia,
Uchwa

Rady Pedagogicznej sankcjonuje dyrektor Szko y wydaj c decyzj

o skre leniu ucznia.
wykonanie kary mo e zosta zawieszone na czas próby (nie d

ej ni pó roku),

je eli ucze uzyska por czenie Samorz du Szkolnego, organizacji m odzie owej
lub wychowawcy klas.
ucze mo e odwo

si od kary na

onej przez wychowawc klasy do Dyrekcji

Szko y. Natomiast w przypadku kary orzeczonej przez Dyrekcj Szko y odwo anie
mo e by wniesione do Rady Pedagogicznej za po rednictwem wychowawcy
klasy lub organizacji m odzie owych.

PRZEWODNICZ

CY

Rady Pedagogicznej

Nowelizacja 30 czerwca 2010 r.
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