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REGULAMIN SZKOLNY 

 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 19 

 

I. STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI I OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH. 

 

Obowiązki ucznia : 

1. Punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.  

2. Wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, kulturę fizyczną, rekreację i rozwijanie 

własnych zainteresowań. 

3. Rzetelna praca nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności. 

4. Systematyczne przygotowanie do lekcji. 

5. Posiadać estetycznie prowadzone zeszyty, podręczniki i inne wymagane przez nauczycieli pomoce 

dydaktyczne. Rodzaj zeszytu oraz sposób prowadzenia notatek zależy od decyzji nauczyciela 

przedmiotu.  

6. Szanowanie dobra szkolnego i powierzonych środków dydaktycznych. 

7. Zgłaszanie nauczycielowi każdego nieprzygotowania do lekcji przed jej rozpoczęciem. 

8. W razie nieobecności uzupełnienie braków i zaległości w nauce. 

9. W przypadku nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie ustalenie z nauczycielami terminów nadrobienia 

zaległości z poszczególnych przedmiotów. 

10. Posiadanie odpowiednio opieczętowanego i opatrzonego podpisami rodziców zeszytu usprawiedliwień. 

Strony w zeszycie usprawiedliwień powinny być ponumerowane. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować nauczyciela-wychowawcę najpóźniej w drugim 

dniu absencji ucznia o przewidywanej dłuższej nieobecności Każda nieobecność powinna być 

usprawiedliwiona przez rodziców u wychowawcy klasy najdalej w ciągu tygodnia od powrotu ucznia 

do szkoły. Wszelka korespondencja w tej sprawie winna być prowadzona wyłącznie w zeszycie 

usprawiedliwień. Liczba godzin nieusprawiedliwionych pozostaje w ścisłym związku z oceną  

zachowania wystawianą na koniec roku szkolnego na zasadach ściśle określonych w statucie szkoły. 

12. Za nieobecności nieusprawiedliwione uczeń otrzymuje następujące kary statutowe: 

a) 30 godzin – upomnienie wychowawcy, 

b) 60 godzin – nagana Dyrektora, 

c) 90 godzin – nagana Dyrektora z ostrzeżeniem. 

13. Uczeń, który opuścił w ciągu bieżącego roku szkolnego, bez usprawiedliwienia 120 godzin lekcyjnych i 

otrzymał kary statutowe może zostać relegowany ze szkoły. Zapis ten nie dotyczy uczniów gimnazjum. 

14.  Zgodę na opuszczenie lekcji przez ucznia wyraża swoim podpisem w zeszycie usprawiedliwień 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły po uprzednim udzieleniu jej przez nauczycieli wszystkich 

przedmiotów przewidzianych tego dnia rozkładem zajęć, z których uczeń się zwalnia. Podstawą 

zwolnienia ze szkoły jest zapisana w zeszycie usprawiedliwień uzasadniona ważnym  powodem prośba 

rodziców lub ucznia. Uczeń ma obowiązek okazać zgodę na wyjście ze szkoły osobie pracującej w 

szatni. 
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Prawa: 

1. Uczeń ma prawo do poznania kryteriów i zasad oceniania, jakie stosuje każdy nauczyciel. 

2. Uczeń ma prawo do jawnej oceny i uzyskania pełnej informacji na temat sposobu uzupełnienia 

braków z danego przedmiotu i poprawy oceny niedostatecznej. 

3. Uczeń ma prawo do rytmicznej i rzetelnej oceny swojej pracy: 

a. jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo, ocena 

klasyfikacyjna powinna być wystawiona, z co najmniej dwóch ocen cząstkowych, w tym 

jednej z pracy pisemnej; 

b. jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, ocena 

klasyfikacyjna powinna być wystawiona, z co najmniej dwóch ocen cząstkowych, w tym 

jednej z pracy pisemnej; 

c. jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze trzech godzin tygodniowo, ocena 

klasyfikacyjna powinna być wystawiona, z co najmniej trzech ocen cząstkowych, w tym 

dwóch z prac pisemnych; 

d. jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze czterech i więcej godzin tygodniowo, ocena 

klasyfikacyjna powinna być wystawiona, z co najmniej czterech ocen cząstkowych, w tym 

dwóch z prac pisemnych 

e. jeżeli nauczyciel języka obcego prowadzi zajęcia w klasach z podziałem na grupy, ocena 

klasyfikacyjna powinna być wystawiona, z co najmniej czterech ocen cząstkowych, w tym 

dwóch z prac pisemnych. 

4. Sprawdziany. 

a. Uczeń ma prawo do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o 

sprawdzianie ustnym lub pisemnym. 

b.  Nauczyciel powinien zaznaczyć termin sprawdzianu w dzienniku 

elektronicznym. Zasada ta nie dotyczy kartkówek obejmujących materiał z 3 

ostatnich tematów lekcji (zagadnień problemowych). 

c. W jednym tygodniu uczeń może pisać tylko dwa sprawdziany (klasówki, 

wypracowania) i jeden sprawdzian równoległy (badanie wyników) lub 

sprawdzian z języka obcego lub sprawdzian z przedmiotów realizowanych w 

grupach międzyoddziałowych. 

5. Pisemnych sprawdzianów nie można przeprowadzać na tydzień przed końcem klasyfikacji i w 

pierwszym tygodniu po przerwie śródrocznej. 

6. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej w trakcie zastępstwa z przedmiotu, którego w 

danym dniu nie przewiduje stały rozkład lekcji. Zasada ta nie dotyczy zastępstw 

zapowiedzianych dzień wcześniej. 

7. Uczeń może korzystać z prawa do nieprzygotowania bez podania przyczyny w następujący 

sposób: 

 1 raz w semestrze –  gdy przedmiot nauczany jest w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo 

 2 razy w semestrze – gdy przedmiot nauczany jest w wymiarze 3 lub więcej godzin 

tygodniowo. 
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Zgłoszenie nieprzygotowania musi zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym wraz z datą  

zgłoszenia. 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania bez wpisu do dziennika – gdy reprezentuje 

szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych – po przedłożeniu pisemnej 

informacji nauczyciela odpowiedzialnego za ich przebieg. 

9. Dwa razy w semestrze Samorząd Uczniowski, po uzgodnieniu z dyrekcją, ma prawo ogłosić 

dzień bez oceny niedostatecznej.  

10. Uczeń ma prawo być poinformowanym o wynikach swej pracy pisemnej  

 z języka polskiego – w terminie do 21 dni po jej napisaniu  

 z innych przedmiotów - w terminie do 14 dni po jej napisaniu 

Po upływie tego terminu nauczyciel nie może wpisać ocen negatywnych.  

11. Uczeń ma prawo otrzymać do wglądu swoją sprawdzoną i ocenioną pracę. 

12. Uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. 

13. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się uczniom pisemnych prac domowych. 

14.  Uczeń ma prawo poprawiać bieżące oceny. Próbę poprawy oceny może podjąć jeden raz w 

terminie do dwóch tygodni od otrzymania oceny poza obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi. Ocenę z poprawy nauczyciel wpisuje obok uprzednio wystawionej oceny.  

15. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

ucznia w trakcie pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawy. 

16.  Uczeń nie może poprawiać oceny śródrocznej. 

17. W dziennikach lekcyjnych obowiązuje jednolity system zapisywania ocen: 

 wszelkie prace pisemne – kolorem czerwonym 

 inne oceny – kolorem czarnym lub niebieskim lub zielonym. 

 każda ocena powinna być opatrzona datą i zapisana skrótem zgodnie ze statutem.  

18. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, a także 

za uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów 

19. Uczniom, którzy nie pisali sprawdzianów wiadomości, nauczyciele mogą przeprowadzić 

sprawdzian wiadomości: 

1) jeśli nieobecność jest usprawiedliwiona przez wychowawcę, w terminie do 14 dni od 

powrotu do szkoły 

2) jeśli nieobecność jest nieusprawiedliwiona w pierwszym dogodnym dla nauczyciela 

terminie, nie później jednak niż 7 dni od daty nieobecności ucznia. 

 

20. Uczniowie, którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek pisemnej formie sprawdzenia wiadomości 

są zobowiązani do uzupełnienia zaległości 

1) w terminie do 14 dni od powrotu do szkoły, w przypadku nieobecności 

usprawiedliwionej przez wychowawcę, 

2) w pierwszym dogodnym dla nauczyciela terminie w przypadku nieobecności 

nieusprawiedliwionej, nie później jednak niż 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. 
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II. DYSCYPLINA I KULTURA BYCIA NA CO DZIEŃ 

 

 Prawa: 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania praw dziecka i ucznia. 

2. Uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i 

koleżeńskich. 

3. Uczeń ma prawo przedstawiać wychowawcy, pedagogowi szkolnemu, dyrektorowi i innym 

nauczycielom swoje problemy oraz zabiegać o uzyskanie pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień i wsparcia. 

4. Uczeń ma prawo do jawnego wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły. 

 

 

Obowiązki: 

1. Wyrabianie umiejętności samokontroli, odpowiedzialności za siebie i innych. 

2. Przestrzeganie punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji. 

3. Przebywanie na terenie szkoły w zmienionym obuwiu w terminach ogłoszonych przez dyrekcję.  

4. Noszenie legitymacji szkolnej na terenie szkoły i poza nią. 

5. Dbanie o schludny wygląd w szkole. Uczeń powinien nosić ubiór zakrywający ciało, ogólnie przyjęty w 

instytucjach publicznych, bez manifestowania emblematów, znaków graficznych (w tym tatuaży) 

prezentujących poglądy polityczne, treści rasistowskie i powszechnie przyjęte za obraźliwe, barw i 

symboli klubów sportowych Nie powinien nosić fryzur, akcesoriów lub oznak związanych z 

subkulturami młodzieżowymi. Zabrania się przychodzenia na zajęcia lekcyjne w krótkich spodenkach, 

w stroju plażowym, dyskotekowym. Przestrzeganie zasady noszenia w czasie uroczystości szkolnych 

odświętnego ubioru oraz stosowne zachowanie zapewniające ich godny przebieg. 

6. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły. 

7. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

8. Dbanie o kulturę słowa i stosowne wyrażanie uczuć. 

9. Stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości i kultury w kontaktach społecznych w grupie 

rówieśniczej, w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców. 

10. Świadome pogłębienie wiedzy na temat powszechnie przyjętych norm zachowania i zasad etycznych. 

11. Zapobieganie konfliktom przez postawy życzliwości, lojalności, niesienia pomocy innym. 

12. Troszczenie się o godność własną i innych. 

13. Zapobieganie nałogom – zabrania się palenia papierosów (również elektronicznych), spożywania 

alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią. 

14. Pozostawianie wierzchniego okrycia na czas trwania lekcji w szatni (za pozostawione tam cenne 

przedmioty szkoła nie bierze odpowiedzialności). 

15. Unikanie przynoszenia do szkoły większej gotówki i cennych przedmiotów. 

16. Przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych prywatnych urządzeń 

elektronicznych służących do rejestrowania - odtwarzania dźwięku i obrazu, zarówno w czasie zajęć 

lekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, jak i poza nią. W przypadku niestosowania się do 
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zakazu urządzenie elektroniczne zostanie przekazane do szkolnego sekretariatu i wydane rodzicom lub 

prawnym opiekunom ucznia. 

17. Szanowanie sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych oraz rzeczy własnych i kolegów. Za 

zniszczenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych odpowiedzialność materialną ponosi uczeń i rodzice 

(prawni opiekunowie). 

18. Przestrzeganie zasady przebywania w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela 

19. Podjęcie wraz z klasą opieki nad wyznaczoną pracownią lub salą lekcyjną, dbanie o jej estetykę. 

20. Przestrzeganie ustaleń i zarządzeń dyrekcji  oraz nauczycieli. 

21. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń podlega karom przewidzianym w statucie szkoły. 

 

 

III.  ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ 

 

1. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Udokumentowana działalność pozaszkolna może być 

wynagrodzona odpowiednią oceną zachowania. 

2. Uczeń może należeć do wybranej przez siebie organizacji działającej na terenie szkoły. 

3. Uczeń może zakładać na terenie szkoły organizacje jedynie za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. 

4. Uczeń ma prawo do organizowania na terenie szkoły zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych 

i rozrywkowych jedynie za wiedzą dyrektora szkoły i pod opieką, co najmniej jednego nauczyciela. 

5. Koordynatorem działalności organizacji na terenie szkoły jest samorząd uczniowski. 

 

 

IV. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Wybory samorządu szkolnego odbywają się według oddzielnego regulaminu. 

2. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego: 

a.  Uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialni za jego 

realizację. 

b. Uczestniczą w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które rozpatrują sprawy wnoszone 

przez młodzież lub dotyczą wspólnej realizacji podjętych zadań i decyzji. 

c. Mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Rodziców z prawem zgłaszania postulatów uczniów. 

d. Wyrażają opinię dotyczącą różnych dziedzin życia szkoły, musi ona być jednak umotywowana 

i sformułowana w kulturalny sposób. 

e. Występują w obronie praw uczniowskich i z tego powodu nie mogą być negatywnie oceniani. 

 

 

 

 


