
REGULAMIN UCZNIA
Prawa i obowiązki ucznia

 

Uczeń ma prawo do: 

1.zapoznania się ze wszystkimi dokumentami regulującymi zasady funkcjonowania szkoły, 

   obejmującymi nauczanie i wychowanie; 

 2. korzystania z właściwie zorganizowanego procesu i warunków kształcenia, zgodnie z  

   zasadami higieny pracy umysłowej;

3. zapoznania się z programem nauczania i zakresem wymagań na poszczególne oceny;

4. życzliwego, podmiotowego traktowania i poszanowania godności osobistej; 

5. swobodnego wyrażania myśli, poglądów i przekonań  nie naruszających dobra innych 

     osób; 

6. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i pasji; 

7. reprezentowania szkoły w olimpiadach ,konkursach zawodach  itp. 

8. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny;

9. pomocy w przypadku trudności w nauce; 

10. opieki wychowawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa edukacyjnego 

    i zawodowego a także ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź              

    psychicznej; 

11. przystępowania do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z 

      obowiązującymi przepisami;

12. zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących zachowań kolegów do samorządu 

      uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły; 

13. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę; 

14. wpływania na życie szkoły między innymi poprzez działalność samorządową,                 

      oraz aktywny udział w organizacjach funkcjonujących w placówce;  

 15. korzystania z pomocy dydaktycznych znajdujących się w szkole na zasadach ustalonych

       w odrębnych regulaminach; 

16. zwolnienia z lekcji wychowania – fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły 



      wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego;

17. korzystania z pracowni, biblioteki, sklepiku, szatni, sali gimnastycznej, zgodnie z ich 

      wewnętrznymi regulaminami; 

 18. posiadania legitymacji szkolnej. 

 

 

Uczeń jest zobowiązany do: 

1.przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, regulaminach 

   wewnątrzszkolnych i zarządzeniach Dyrektora; 

2. godnego reprezentowania szkoły, zgodnie z tradycjami i zwyczajami; 

3. systematycznego zdobywania wiadomości i podwyższania umiejętności;

4. przygotowania się do zajęć edukacyjnych, właściwego zachowywania w trakcie ich trwania

    oraz aktywnego w nich uczestnictwa; 

 5. podporządkowania się kryteriom oceniania obowiązującym w poszczególnych 

     przedmiotach; 

 6. zachowywania się zgodnie z zasadami dobrego wychowania i przepisami regulującymi 

     pracę szkoły; 

 7. ochrony życia i zdrowia zarówno własnego, jak i kolegów, pracowników szkoły 

     oraz innych osób przebywających na jej terenie; informowania o ewentualnych

     przypadkach zachowań zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu członków społeczności

     szkolnej; 

 8. respektowania obowiązującego na terenie szkoły oraz podczas zajęć i wycieczek 

     szkolnych, bezwzględnego zakazu posiadania lub spożywania alkoholu, palenia tytoniu, 

    e-papierosów, używania oraz posiadania wszelkich środków odurzających (w tym 

    narkotyków); 

 9. podporządkowania się bezwzględnemu zakazowi wprowadzania do szkoły osób 

     postronnych  (bez uzyskania zgody Dyrekcji); wymuszania pieniędzy oraz 

     przywłaszczania sobie cudzych przedmiotów; przynoszenia do szkoły przedmiotów 

     niebezpiecznych lub bardzo kosztownych; 

 10. dbania o mienie własne i szkolne oraz o estetykę, porządek i czystość na terenie i wokół



       placówki; 

11. posiadania legitymacji szkolnej w czasie wycieczek i imprez szkolnych; okazywania jej 

      na każde żądanie osób upoważnionych; 

12. przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz stosowania się do poleceń

     nauczycieli i innych pracowników szkoły

Nagradzanie uczniów i dyscyplinowanie uczniów

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie,

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

4) stuprocentową  frekwencję na zajęciach,

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.

2. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy w obecności klasy,

2) pochwała dyrektora w obecności klasy,

3) pochwała dyrektora szkoły na forum całej szkoły,

4) dyplom uznania,

5) list pochwalny do rodziców,

6) nagroda rzeczowa,

7) stypendium naukowe.

3. Uczeń może otrzymać karę za:

1) nieprzestrzeganie zapisów statutu,

2) posiadanie, używanie, rozprowadzanie substancji psychoaktywnych,

3) zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, kradzież, 

    niszczenie mienia,  

4) zachowania zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły,



5) używanie telefonów komórkowych lub innych nośników elektronicznych bez zgody 

    Nauczyciela.

4.Rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie dyrektora szkoły udzielone na piśmie,

3) pozbawienie ucznia udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę 

    do momentu zniesienia kary przez dyrektora,

4)  nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez

    z dyrektora lub wychowawcę,

5) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach plenerowych,

6) obniżenie oceny z zachowania, 

7 ) skreślenie z listy ucznia.

5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

   Wysłuchania dokonuje wychowawca klasy , pedagog, w niektórych przypadkach dyrektor 

   szkoły. Z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują osoby biorące 

   w nich udział.

6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

7 .Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

8 .Przy zastosowaniu kary w szczególności bierze się pod uwagę zakres winy ucznia, rodzaj 

   i stopień naruszonych obowiązków, skutki następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek

   ucznia do obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele 

    zapobiegawcze i wychowawcze.

9. O zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia ustnie lub pisemnie rodziców

    lub prawnych  opiekunów ucznia.



Obowiązujące procedury 

1. Odwoławcza od kary: 

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od upomnienia

wychowawcy lub upomnienia Dyrektora Szkoły. 

Sposób postępowania: 

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) w terminie do trzech dni od 

powiadomienia ich o upomnieniu składają pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem 

(dokładnym opisem i wyjaśnieniem sytuacji) do wychowawcy lub 

Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia lub 

pedagogiem rozstrzyga zasadność odwołania, które jest ostateczne. 

 

2.  W przypadku naruszenia praw ucznia:

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w przypadku naruszenia praw ucznia mogą 

złożyć umotywowaną pisemną skargę do wychowawcy klasy. W trakcie

rozpatrywania skargi wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia indywidualnych 

rozmów ze stronami sporu oraz prawo do zasięgnięcia opinii innych nauczycieli, 

pedagoga szkolnego, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Następnie 

wychowawca informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.

2) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Dyrektora 

Szkoły, jeśli uznają sposób rozpatrzenia skargi przez wychowawcę za 

niezadowalający. Skarga musi być zgłoszona  formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania informacji od wychowawcy i zawierać dokładny opis i wyjaśnienie sytuacji. 

Następnie Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia, pedagogiem 

i ewentualnie przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego rozstrzyga 

zasadność skargi i podejmuje odpowiednie decyzje. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest 

ostateczne. 

 



Regulamin ucznia został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 5 września 2019 r.

      Prezes STO                                                                                    Dyrektor szkoły


