REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ
W JAROSŁAWIU
Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7. września
1991 r. (Dz.U. 1991, Nr 95, poz. 425, z późniejszymi zmianami ) oraz Statut Szkoły.
Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej
pracy dydaktyczno – wychowawczej.
WSTĘP
Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów,
zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej
wiedzy.
Szkołę powinien cechować demokratyzm, samorządność i współodpowiedzialność za
pracę i wyniki wszystkich jej ogniw (Rada Pedagogiczna, młodzież, rodzice).
Rada Pedagogiczna jest najwyższym organem uchwałodawczym szkoły.
ROZDZIAŁ I
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
§1
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania
wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Realizacji tego celu służyć będą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach,
zróżnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i międzyszkolnych kol
zainteresowań, wycieczki naukowe, działalność organizacji młodzieżowych.
§2
Uczeń zdolny po spełnieniu odpowiednich warunków ma prawo do indywidualnego
toku kształcenia.
§3
Uczeń w czasie nauki w szkole, po spełnieniu odpowiednich warunków, może brać
udział w zajęciach w szkole ponadpodstawowej.
ROZDZIAŁ II
Tradycje i ceremoniał szkoły
§4
Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także postaci jej Patrona.
§5
Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji

szkoły.
Do ceremoniału szkolnego należą :
• Dzień Patrona Szkoły,
• pasowanie na ucznia kl. I,
• uroczyste pożegnanie sztandaru Szkoły przez uczniów ostatniej klasy,
• prowadzenie „Złotej Księgi” Szkoły.
§6
Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt
państwowych i szkolnych :
• rozpoczęcie roku szkolnego,
• dzień Patrona Szkoły,
• dzień Komisji Edukacji Narodowej,
• rocznica odzyskania niepodległości (11 XI),
• rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• pożegnanie absolwentów szkoły,
• zakończenie roku szkolnego
§7
Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych i oświatowych.
§8
Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie
sztandarowym szkoły.
ROZDZIAŁ III
Stosunek uczniów do nauki
§9
Uczeń jest zobowiązany do;
a/ rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach
lekcyjnych,
b/ terminowego wykonywania zadań domowych,
c/ jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki.
§10
Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo
do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy
oraz prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi
przez nauczyciela.
§11
Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z

prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub
występujących w zadaniach domowych.
§12
Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości
powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, słabsze
zdolności).
§13
1. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze. W
przypadku 1 godziny przedmiotu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania,
natomiast w przypadku języka polskiego i matematyki - do trzech nieprzygotowań.
2. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. Nieprzygotowanie
obejmuje także zadania domowe (nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń
wiadomości i prac pisemnych).
3. Prawo do nieprzygotowania zawiesza się w styczniu i w czerwcu.
§14
Uczeń, który na poprzedniej lekcji z danego przedmiotu otrzymał ocenę
niedostateczną, ma prawo do niepytania na następnej lekcji tego przedmiotu.
§15
Przygotowanie się do olimpiad przedmiotowych (bezpośrednio przed eliminacjami
wojewódzkimi) daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych
przedmiotów.
§16
Uczniowie biorący udział w różnego typu konkursach mają prawo do zwolnienia z
pytania na dzień przed konkursami i w dniu zawodów.
§17
Do zwolnienia z pytania w dniu następnym mają prawo uczniowie biorący udział w
pozaszkolnych rozgrywkach sportowych. Prawo to mają również członkowie
zespołów artystycznych biorących udział w imprezach.
§18
Uczniowie są zobowiązani do poinformowania i uzyskania potwierdzenia udziału w
wymienionych w §15,16,17 zawodach i imprezach przez nauczyciela prowadzącego i
wychowawcę klasy.
§19
W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych :
 terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie
więcej niż 3 w tygodniu).
 prace klasowe powinny być poprawione w terminie 2-tygodniowym, omówione

na lekcji i dane uczniowi do wglądu,
 krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z
3-ciu ostatnich lekcji. Winny być poprawione i dane uczniowi do wglądu,
 w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian
 na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie
sprawdzianów pisemnych.
§20
Uczeń ma obowiązek zapoznać się z kryteriami ocen i wymaganiami
z każdego przedmiotu.
§21
1. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.
2. Uczniowie mają prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w
pracach domowych i sprawdzaniu wiadomości.
3. Uczeń ma prawo do jawności ocen. Ocena może być wpisana do zeszytu na
życzenie ucznia.

ROZDZIAŁ IV
Kultura bycia i dyscyplina
§22
1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego
traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.
§23
1. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej (nie używa się
wulgaryzmów).
2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a
także godnego zachowania się poza szkołą.
3. Uczeń wita się i żegna ze wszystkimi pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie
trzyma rąk w kieszeniach
§24
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonu
komórkowego na terenie szkoły, tj.:
a) telefon komórkowy może być wykorzystany tylko w czasie przerwy w celu

komunikowania się w sprawach istotnych, związanych ze zdrowiem lub
bezpieczeństwem ucznia (np. kontakt z rodzicami, prawnymi opiekunami...),
b) telefony komórkowe, przyniesione przez uczniów na teren szkoły, mają być
wyłączone i schowane (z wyłączeniem punktu a),
c) uczniowi, który nie zastosuje się do wyżej wymienionych zasad, nauczyciel ma
prawo zatrzymać telefon i zwrócić go do rąk własnych rodziców (prawnych
opiekunów) w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami (prawnymi
opiekunami).
2. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły innych urządzeń elektronicznych
rejestrujących dźwięk i obraz.
§25
1. Uczeń ma obowiązek: przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę
pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu.
2. Uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane
zniszczenia.
3. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 1 tygodnia.
§26
Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania.
§27
Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest: pisemna lub ustna prośba
rodziców lub zwolnienie lekarskie.
§28
Usprawiedliwienie musi nastąpić w ciągu tygodnia od ustania przyczyny
nieobecności.
§29
W razie potrzeby wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwiania,
powiadamiając dyrektora szkoły i rodziców.
§30
Zwolnienia ze szkoły z kilku lekcji może udzielić dyrektor, wychowawca lub
nauczyciel przedmiotu. Prośba rodziców o zwolnienie może być pisemna lub ustna. W
przypadku prośby o dłuższe zwolnienie (urlop) należy złożyć wcześniej podanie w
dyrekcji szkoły z podpisem rodziców i wychowawcy klasy.
§31
Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin
§32
1. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz czystość. Ubiór szkolny

powinien być stonowany i estetyczny.
2. W powszednie dni uczeń chodzi ubrany schludnie i estetycznie, nie wyzywająco
(np. bluzki na ramiączkach, bardzo krótkie spódnice i spodenki).
3. W szkole nie jest dozwolony wyrazisty makijaż, długie lub malowane paznokcie,
tipsy, wyzywająca i niestosowna biżuteria, itp.
4. W szkole nie można nosić nakryć głowy.
5. Uczniowie przed lekcjami zmieniają obuwie w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie
sportowe z jasną podeszwą
§33
Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny - galowy, ustalony
tradycją szkoły; dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, chłopcy biała koszula, granatowy lub czarny garnitur bądź ciemne spodnie i granatowy sweter.
§34
Podstawą wystawienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku zniszczenia lub
zgubienia jest wpłacenie ustalonej kwoty na rzecz szkoły.
§35
1. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub
przydzielonych zadań, m.in. dyżur w klasie.
2. Uczeń ma obowiązek pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.
3. Uczeń ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich
uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
§36
Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów,
§37
1. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub
pamiątek.
2. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed
zniszczeniem lub kradzieżą.
ROZDZIAŁ V
Nagrody i kary
§38
l. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów.
2. Nagroda może być przyznana za: wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce,
wzorową frekwencję, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i
sportu.
3. Nagroda może być udzielona w następującej formie;

• pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy.
• pochwała samorządu klasowego lub szkolnego udzielona indywidualnie lub na
forum klasy,
• pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy lub wobec
uczniów całej szkoły,
• udział w poczcie sztandarowym szkoły,
• nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar,
• list pochwalny dla ucznia lub rodziców.
• wpis do „Złotej Księgi” Szkoły,
4. Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek danej osoby, organizacji
młodzieżowej, instytucji lub zespołu osób po odpowiednim udokumentowaniu.
§39
1. Kara może być udzielona za: nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,
nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do
wydania ww., naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych.
2. Kara może być udzielona w następującej formie;
a/ upomnienie albo nagana udzielona przez wychowawcę lub samorząd klasowy i
szkolny indywidualnie bądź wobec całej klasy,
b/ upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły
indywidualnie, wobec całej klasy, wobec uczniów szkoły,
c/ zawieszenie przez dyrektora szkoły prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do
reprezentowania szkoły na zewnątrz,
d/ zawieszenie przez dyrektora szkoły lub samorząd uczniowski w pełnieniu funkcji
społecznej,
e/ upomnienie lub ostrzeżenie udzielone ustnie lub pisemnie przez Radę
Pedagogiczną,
f/ przeniesienie do innego oddziału,
g/ usunięcie ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
§40
Kary wymienione w §39 lit. a-e mogą być anulowane przez Radę Pedagogiczną na
wniosek samorządu klasowego lub uczniowskiego.
§41
Udzielenie kary przez dyrektora szkoły w §39 lit. d wymaga poinformowania
wychowawcy klasy.
§42
Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara wymieniona w §39 lit. a, ma prawo
odwołania się do dyrektora szkoły, w §39 lit. b-f do Rady Pedagogicznej, zaś w §39
lit. f-g do władz nadzorujących szkołę.

§43
Decyzja o udzieleniu kary przez Radę Pedagogiczną, jeśli nie zostały naruszone
przepisy, jest ostateczna.
§44
Kara może być zawieszona przez udzielającego ją, na prośbę zainteresowanego lub po
złożeniu poręczenia przez młodzież lub rodziców.
§45
Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki,
których spełnienie pozwoli ją darować.
§46
Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona
przy ustalaniu oceny ze sprawowania.
ROZDZIAŁ VI
Problemy opiekuńczo - wychowawcze, zdrowie
§47
Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły i
kolegów, ale ma również obowiązek stwarzać atmosferą spokoju, właściwej kultury
bycia i życzliwości.
§48
Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli jak należy się uczyć, jak
organizować czas wolny.
§49
Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej (profilaktyka).
§50
Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o
zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest on obowiązany dbać o
zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
§51
Uczeń potrzebujący może otrzymać pomoc materialną w miarę posiadanych środków
z budżetu szkoły i Komitetu Rodzicielskiego: stypendium, zapomogę, dopłatę do
obiadów, obozów wędrownych.
§52
Uczniów z rodzin rozbitych, dojeżdżających - wychowawca klasy, pedagog szkolny,
kierownictwo szkoły otacza szczególną troską.
§53
Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii i

przerw świątecznych.
§54
1. Uczeń ma prawo do korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z
sali gimnastycznej, boisk i innych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Realizacja prawa wymienionego w pkt. 1 wymaga zgody dyrektora szkoły lub
osoby upoważnionej ze względu na bezpieczeństwo młodzieży bądź zabezpieczenie
majątku szkoły.
§55
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu
szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w
planie zajęć ucznia.
2. Zwolnienia ucznia do domu może dokonać wychowawca klasy, nauczyciel, który
prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel,
z którego lekcji uczeń chce się zwolnić (jeżeli wychowawca jest nieobecny).
3. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia rodziców, pielęgniarki
szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela.
4. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie
zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i
zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
5. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny (godzin) wf musi zawierać
wyraźną klauzulę z oświadczeniem rodzica o zwolnieniu do domu, w innym
przypadku traktuje się to jako nieobecność nieusprawiedliwioną.
6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie na
terenie szkoły pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
§56
Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu
pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i
zdrowotnych.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§57
Regulamin nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być dokonywana
każdego roku na wniosek statutowych organów szkoły.
§58
Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzane uzupełnienia i problemy, które

wynikną z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, corocznych
instrukcji w sprawie kształcenia i wychowania, czy innych zarządzeń.
§59
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego.
§60
Stosowanie się ucznia do postanowień regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia
oraz jego stosunku do szkoły i jej statutowych organów

Regulamin szkolny zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
29 IX 2005 r.
Aktualizacja: 24 II 2015 r.

