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           Zał. nr 1

  

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY SZKOŁY 

Tekst jednolity 

 

ROZDZIAŁ  I    -   SPRAWY ORGANIZACYJNO – PORZ ĄDKOWE 

 

1.  Szkoła ma charakter społeczny, jej uczniowie oraz pracownicy wzajemnie  

    szanują swoje     światopoglądy w duchu tolerancji. 

2.  Samorząd Uczniowski pełni naczelną rolę wobec organizacji  uczniowskich  

    działających      na terenie szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej. 

3.  Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w oparciu o odrębny regulamin 

określający strukturę, zasady oraz kompetencje samorządu. 

4.  Szkoła współpracuje z rodzicami pozyskując ich do czynnego udziału w realizacji 

programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie 

pomocy, tworzenia klimatu społecznego i warunków materialnych do jej 

funkcjonowania. 

5. Ciałem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców, która  współuczestniczy  

w funkcjonowaniu szkoły. 

6. Ocena przedmiotu winna być wystawiona zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

7. Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni udostępniać uczniom sprzęt 

audiowizualny, sportowy, pomoce naukowe, które znajdują się na wyposaŜeniu 

placówki. Dyrektor ustala tryb i zasady korzystania z tego sprzętu. 

8. Uczniowie i nauczyciele odpowiadają imiennie za wypoŜyczony sprzęt. 

9. Wycieczki klasowe odbywają się przy uczestnictwie co najmniej 60% uczniów 

danej klasy. 

• klasy  mogą w ciągu roku szkolnego wyjeŜdŜać na jedną dłuŜszą wycieczkę. 

• inne wycieczki jednodniowe traktuje się jako wycieczki przedmiotowe: 

zwiedzanie muzeów, zakładów pracy , itp. /zgodne z programem nauczania 

danego przedmiotu./  

Zgodę na wycieczkę wyraŜa wicedyrektor szkoły. 

10.1. Dyskoteki szkolne organizowane są przez Samorząd Uczniowski dla  

    poszczególnych  lub wszystkich klas. 
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10.2. W trakcie dyskoteki szkolnej konieczny jest dyŜur co najmniej pięciu nauczycieli  

          i rodziców. 

10.3. Dochód z dyskoteki przeznaczony zostaje do dyspozycji Samorządu 

   Uczniowskiego. 

10.4. Obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie porządku w szatni, przy wejściu  

  i podczas  trwania dyskoteki. 

 

ROZDZIAŁ II     -    PRAWA  UCZNIA  

 

12. Podstawowym, konstytucyjnym prawem ucznia jest prawo do nauki, do 

wszechstronnego     rozwijania swoich zainteresowań i zdolności zgodnie 

z moŜliwościami szkoły. 

 

Uczeń ma prawo: 

 

13. Korzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z pomocy materialnej 

      i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła. 

14. Korzystać z gabinetu  medycznego i stomatologicznego. 

15. Korzystać z pieniędzy zebranych przez Radę Rodziców. 

16. Korzystać z istniejących na terenie szkoły gabinetów przedmiotowych, biblioteki, 

czytelni, sal gimnastycznych itp. 

17. Zgłaszać Dyrekcji, Radzie Samorządu Uczniowskiego opinie (nie uwłaczające 

niczyjej godności) wnioski, postulaty dotyczące wszystkich spraw szkoły oraz być 

poinformowanym o sposobie ich załatwienia. 

18.  Zgłaszać nauczycielom problemy budzące zainteresowanie, opinie i wątpliwości 

dotyczące treści nauczania. 

19. Znać program nauczania na cały rok. 

20. Do poszanowania godności własnej, swoich spraw osobistych, stosunków 

rodzinnych, przyjaźni. 

21. Do bieŜącej i jawnej oceny stanu wiedzy. 

22. Uczeń ma prawo wglądu do pracy pisemnej lub sprawdzianu. 
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W przypadku łamania powyŜszych praw uczeń moŜe odwołać się kolejno do: 

• wychowawcy 

• pedagoga 

• dyrektora 

• Rady Pedagogicznej 

• kuratora 

 

ROZDZIAŁ III      -     OBOWIĄZKI UCZNIA  

 

Uczeń ma obowi ązek: 

 

23. Uczyć się. 

24. Dbać o honor szkoły. 

25. Okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz pozostałym 

       uczniom. 

26. Dbać o estetykę ubioru i wyglądu. 

• na uroczystościach szkolnych, apelach obowiązuje strój galowy oraz balu 

obowiązuje strój galowy, 

• ubierać się do szkoły stosownie, schludnie, skromnie, bez ekstrawagancji, 

• strój galowy to: biała bluzka/koszula, granatowe lub czarne spodnie/spódnice; 

na bal dopuszczalna czarna lub granatowa sukienka, 

• nie malować twarzy, paznokci, włosów i nie stosować bezwzględnie makijaŜu 

twarzy oraz piercingu (dotyczy języka, brwi, nosa i pępka), 

• zabrania się: 

-  dziewczętom noszenia zbyt krótkich bluzek odsłaniających brzuch,  

-  zbyt duŜych dekoltów, 

-  zbyt krótkich spódniczek i szortów, 

-  noszenia tipsów i długich paznokci. 

 

27. Przestrzegać bezwzględnie zakazu korzystania z telefonów komórkowych  

        i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji do innych celów niŜ  

       edukacyjne wskazane przez nauczyciela; nie uŜywać do innych celów  
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       niŜ rozmowy. Korzystanie z telefonów komórkowych (moŜliwe jest tylko  

      w czasie przerw międzylekcyjnych i tylko do wykonywania rozmów);  

      zabrania się robienia zdjęć i nagrywania bez zgody osoby zainteresowanej  

      i nauczyciela. 

 

28. Posiadać: 

• legitymację szkolną okazywać na Ŝądanie osób uprawnionych, 

29. Przedkładać w formie pisemnej wychowawcom usprawiedliwienia opuszczonych  

      godzin lekcyjnych, w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia od powrotu  

      do szkoły. Dopuszcza się w ustalonym terminie ustne usprawiedliwienie przez  

     rodziców/opiekunów, ale potem potwierdzone na piśmie. 

30. Przestrzegać bezwzględnie zakazu palenia i posiadania papierosów (równieŜ  

      elektronicznych), picia alkoholu i uŜywania narkotyków i tzw. dopalaczy oraz  

      innych środków psychotropowych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, 

31. Zapoznać się i przestrzegać niniejszy Regulamin. 

32. Pozostawać do dyspozycji Dyrektora Szkoły w przypadku nie uczestniczenia  

      w wycieczkach szkolnych. 

 

ROZDZIAŁ  IV     -    NAGRODY          

 

33.1. Do nagród typuje Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Samorządu  

           Uczniowskiego. 

33.2. Wniosek o przyznanie nagrody moŜe złoŜyć wychowawca, Rada Rodziców,  

         Rada Samorządu Uczniowskiego, Samorząd Klasowy, organizacja  

         młodzieŜowa  lub społeczna. 

34. Nagradzane są: 

• osiągnięcia w nauce, 

• osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska, 

• udział i sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach, 

35. Rodzaje nagród: 

• pochwała Dyrektora wobec uczniów, 

• list pochwalny, 

• nagroda rzeczowa, 
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• sfinansowanie lub dofinansowanie wycieczki uczniów, 

• wyjazdy zagraniczne ( w ramach wymiany), 

• inne wyróŜnienia i nagrody ustalane przez władze szkolne, 

36. Przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Uczeń Roku”. 

37. Przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Sportowiec Roku”. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  V    -    KARY 

 

38. Kary są udzielane za: 

• notoryczne zaniedbywanie obowiązków szkolnych, 

• niszczenie mienia szkoły, 

• chuligaństwo, 

• naruszenie nietykalności osobistej, 

• nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

• przestępczość internetową. 

39. Rodzaje kar: 

• upomnienie ustne wychowawcy klasy, 

• upomnienie ustne lub nagana Dyrektora Szkoły, 

• nagana z wpisaniem do arkusza, 

• zawieszenie w prawach do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

       do korzystania z niektórych form opieki socjalnej, 

• odpowiedzialność materialna rodziców ucznia za zniszczony sprzęt szkolny, 

• przeniesienie do równoległej klasy, 

• przeniesienie do innej szkoły, 

• wychowawca w ramach zadośćuczynienia ma prawo skierować do prac 

społecznych na rzecz szkoły. 

40. O zastosowaniu rodzaju kary w zaleŜności od przewinienia decyduje  

        Wychowawca, Rada Pedagogiczna i Dyrektor jako Przewodniczący Rady  

        Pedagogicznej. 

41. O wszystkich zastosowanych karach i nagrodach zostają poinformowani rodzice. 
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42. Wykonanie kary moŜe zostać zawieszone, jeŜeli uczeń uzyska poręczenie Rady  

       Pedagogicznej, nauczyciela , Rady Rodziców, Rady Samorządu Uczniowskiego,  

       Samorządu Klasowego. 

43. Uczeń, który uwaŜa udzieloną karę za niesprawiedliwą ma prawo odwołania do  

       Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Samorządu Uczniowskiego w terminie  

       trzech dni od wymierzenia kary. 

44. Dyrektor w przypadku nierozstrzygnięci konfliktu przez w/w organy powołuje  

       Komisję Odwoławczą w składzie: pedagog, przewodniczący zespołu  

       wychowawczego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wychowawca. 

ROZDZIAŁ  VI      -    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

 45.    Regulamin Szkoły powinien ulegać corocznej weryfikacji. 

 45.1. Regulamin zatwierdzony jest na powszechnym, tajnym głosowaniu uczniów  

     oraz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

45.2. W przypadku zaistnienia konfliktu miedzy stronami o zatwierdzenie lub nie 

    zatwierdzenie Regulaminu decyduje wspólnie głosowanie członków Rady  

    Pedagogicznej i przedstawicieli uczniów, z zachowaniem proporcjonalności  

    wagi głosów członków Rady Pedagogicznej w stosunku do liczby głosujących  

   uczniów. 

45.3. Za zorganizowanie powszechnego i tajnego głosowania odpowiedzialna jest  

    Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 


