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SZKOLNY REGUAMIN UCZNIA 

w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale 
 

 

 

ROZDZIAŁ I 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

 

1.  Uczeń ma obowiązek: 

 

1) Dbać o honor szkoły i swoim zachowaniem godnie ją reprezentować: 

 podczas wycieczek, 

 w środkach komunikacji, 

 wszystkich miejscach publicznych. 

 

2) Solidnie przygotowywać się do lekcji, w tym: 

 brać w nich aktywny udział, 

 starannie odrabiać prace domowe,  

 nosić zeszyty i przybory szkolne,  

 starannie prowadzić zeszyt zgodnie z wymogami nauczyciela, 

 nadrabiać zaległe wiadomości. 

 

3) Systematycznie i punktualnie przychodzić na zajęcia. 

 

4) Usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach według obowiązujących w szkole zasad. 

 

5) Zawsze przestrzegać tradycyjnych form grzecznościowych w kontaktach z otoczeniem, 

posługiwać się poprawną polszczyzną. 

 

6) Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. 

 

7) Być zdyscyplinowanym  i podporządkowywać się zarządzeniom i poleceniom osób do tego 

uprawnionych , w tym wszystkim pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Zespole 

Kształcenia i Wychowania w Koczale, a  w  szczególności:  

 

 nie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i podczas przerw , 

 nie niszczyć zieleni i nie śmiecić w otoczeniu szkoły, 

 zmieniać obuwie po wejściu do szkoły w okresach wyznaczonych  przez dyrekcję  

Zespołu. 

 

8) Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności : 

 

 okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

 przeciwstawiać się przejawom agresywności, arogancji, brutalności, wulgarności,                

a przynajmniej nie dopuszczać się ich osobiście, 

 szanować cudze poglądy i przekonania, 

 szanować wolność i godność drugiego człowieka 

 naprawiać wyrządzoną krzywdę oraz przeprosić za przewinienie. 
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9) Nie przynosić i nie używać na terenie szkoły telefonów komórkowych ani innych urządzeń 

elektronicznych rejestrujących i odtwarzających obraz lub dźwięk, które nie służą pracy na 

lekcji, przy czym: 

 

 niezastosowanie się ucznia do wyżej wymienionego zakazu – skutkuje zdeponowaniem  

telefonu  komórkowego lub innego urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk  

w gabinecie dyrektora lub sekretariacie szkoły a odbiór jego następuje w uzgodnieniu 

z dyrektorem szkoły, 

 uczeń ma prawo do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego w sekretariacie 

szkoły w celu skomunikowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub w innych 

szczególnych sytuacjach, 

 w sytuacji, gdy uczeń przyniesie na teren szkoły telefon komórkowy, powinien                 

go zdeponować w sekretariacie do czasu zakończenia w danym dniu zajęć 

edukacyjnych w szkole.  

 

10) Nie przynosić i nie używać na terenie szkoły e-papierosów, tabaki, napojów 

energetycznych i przedmiotów, których używanie może stanowić zagrożenie. 

 

11) Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, nieść im pomoc , nie palić tytoniu,  nie 

spożywać alkoholu,  nigdy nie używać narkotyków ani innych środków odurzających. 

 

12) Przestrzegać w klasopracowniach, w sali gimnastycznej, na boiskach szkolnych 

regulaminów wewnętrznych. 

 

13) Szanować mienie społeczne i cudzą własność: 

 

 zgłaszać nauczycielowi wszelkie zniszczenia 

 odpowiadać materialnie za wyrządzoną szkodę 

 z pomieszczeń sanitarnych korzystać zgodnie z wymogami higieny i kultury osobistej. 

 

13) Dbać o czystość i schludność ubioru oraz wygląd zewnętrzny. W szkole                             

nie obowiązuje strój jednolity, jednak zastrzega się, że: 

 

a) wygląd ucznia ma być schludny, skromny. Niedopuszczalne jest odsłanianie bioder, 

tułowia, noszenia zbyt krótkich  spódnic i sukienek oraz zbyt głębokich dekoltów, 

b) dopuszczalne są drobne ozdoby: niewielkie – przylegające do ucha -  kolczyki                  

lub klipsy, zegarek, łańcuszek z niewielką  zawieszką  na  szyję,  które  uczeń 

obowiązkowo zdejmuje na lekcje wychowania fizycznego, 

c) zabrania się uczniom farbowania włosów, malowania paznokci, stosowania makijażu, 

tatuowania, piercingu i noszenia kolczyków przez chłopców, 

d) w okresie wyznaczonym przez dyrekcję Zespołu, uczniowie zobowiązani są  

do noszenia obuwia zamiennego. W obuwiu zamiennym  poruszamy się tylko 

wewnątrz obiektu szkolnego, 

e) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny określony przez 

nauczycieli tego przedmiotu, 

f) w określonych dniach roku szkolnego, np. Dzień Dziecka,  I Dzień Wiosny, dzień balu 

karnawałowego, Halloween – na wniosek SU dyrektor szkoły może wyrazić zgodę            

na „strój nietypowy” z zastrzeżeniem, że ubiór ucznia i jego wygląd  nie będzie 

naruszał obowiązujących norm obyczajowych oraz nie będzie obrażał uczuć  innych 

osób, 
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g) uczeń winien zakładać strój uroczysty z okazji inauguracji i zakończenia roku 

szkolnego oraz innych  uroczystości szkolnych, a także w przypadku,  

gdy reprezentując klasę lub szkołę uczestniczy w przedstawieniach artystycznych 

i patriotycznych. 

h) Przez strój uroczysty rozumie się: 

 dla dziewcząt  - ciemna spódnica i biała bluzka koszulowa z długim lub krótkim 

rękawem 

 dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula  

 

14)  Troszczyć się o czystość, porządek, estetykę szkoły i jej otoczenia,   aktywnie uczestniczyć 

w ochronie przyrody, wpływać w miarę swoich możliwości na zmniejszenie zagrożeń 

ekologicznych – zaśmiecania, niszczenia miejsc, w których się przebywa. 

 

15) Nie używać długopisów zmywalnych, korektorów i ołówków w zeszytach 

przedmiotowych, materiałach ćwiczeniowych oraz wszystkich pracach pisemnych,  

chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej. 

 

2. Uczeń ma prawo: 

 

1) w sprawach spornych i konfliktowych dotyczących naruszania Statutu Szkoły  

albo spowodowanych inną  przyczyną  np. przekroczenia przepisów prawa – odwołać              

się do wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia, 

2) odwołać się do Samorządu Uczniowskiego lub Rzecznika Praw Ucznia z prośbą                  

o reprezentowanie racji ucznia przed Dyrektorem lub Radą Pedagogiczną, 

3) odwołać się do Dyrektora Szkoły we wszelkich sprawach dotyczących konfliktu               

na styku uczeń – nauczyciel, 

4) korzystania ze wszystkich przywilejów i praw zawartych w szczególności w statutach szkół 

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale. 
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ROZDZIAŁ II 

KARY 

 

1. Za rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych, łamanie postanowień regulaminu        

oraz zły wpływ na społeczność uczniowską , uczeń podlega karze. 
 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

 upomnienie ustne wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, 

 upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela z wpisem uwagi do dziennika, 

 rozmowa dyscyplinująca wychowawcy klasy w obecności rodziców                      

(prawnych opiekunów) ucznia, 

 rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły, w tym  

z udziałem  rodziców i wychowawcy, 

 obniżenie oceny zachowania, 

 upomnienie dyrektora w obecności wychowawcy klasy  lub na forum  klasy, 

 zawieszenia prawa ucznia do udziału w imprezach klasowych i szkolnych, 

 zakaz  na czas określony reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

 nagana dyrektora w obecności wszystkich uczniów szkoły, 

 wykonywanie prac społecznie-użytecznych na rzecz szkoły pod  nadzorem  pracownika 

szkoły,  przy czym wybór tych prac uwzględnia potrzeby i możliwości organizacyjne 

szkoły oraz predyspozycje, umiejętności i możliwości ucznia, 

 przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy, 

 przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

3. O wszystkich karach nałożonych na ucznia powiadamia się niezwłocznie rodziców           

lub prawnych opiekunów ucznia. 
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ROZDZIAŁ III                                                                                                                      

NAGRODY 

 

1. Uczniom, którzy wyróżniają się w nauce, zachowaniu, działalności na rzecz 

społeczności szkolnej oraz reprezentując szkołę odnoszą znaczące sukcesy na szczeblu 

powiatu, województwa i kraju można przyznać nagrody w formie: 

 

 pochwały wychowawcy klasy lub innego nauczyciela - w tym na forum klasy, 

 wpisu pochwały do dziennika lekcyjnego, 

 pochwały dyrektora szkoły na forum klasy lub szkoły podczas apelu szkolnego            

albo  innej uroczystości szkolnej, 

 listu gratulacyjnego dla rodziców, 

 specjalnego dyplomu z podziękowaniem dyrektora szkoły za wyniki w nauce                     

i zachowaniu oraz inne znaczące sukcesy, a także stuprocentową frekwencję  

na zajęciach szkolnych, 

 nagrody rzeczowej, 

 świadectwa z wyróżnieniem przyznawanego wg odrębnych przepisów, 

 stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie zgodnie 

z odrębnym regulaminem. 

 nagrody dla uczniów wyróżniających się nienaganną postawą społeczną  

w ciągu roku szkolnego np. „Wzór do naśladowania” 

 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły 

każdy organ szkoły, a także nauczyciel wychowawca. 

3. W związku z zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym  

lub ukończeniem szkoły, wyróżnieni uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe  

i finansowe zgodnie z zapisami WSO. 

4. Nagrody finansowane są ze środków szkoły, środków przekazanych przez sponsorów         

oraz z funduszu Rady Rodziców. 
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ROZDZIAŁ IV 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA 

 

1. Za  zniszczone  przez  ucznia   mienie  szkoły   odpowiedzialność  materialną  ponoszą  

rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.  Są oni zobowiązani osobiście naprawić  zniszczone 

mienie lub pokryć koszty   jego naprawy albo koszty związane z zakupem nowego mienia. 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczna Zespołu 

Kształcenia i Wychowania z oddziałami gimnazjalnymi w Koczale uchwałą nr 9 / X / 

2017 z dnia 25 października 2017 r. i jest załącznikiem do statutu Zespołu Kształcenia                                        

i Wychowania w Koczale.  

 

2. Sprawy nieuregulowane w tym regulaminie mogą być rozstrzygane na mocy innych 

aktów prawnych dotyczących tej problematyki. 

 

3. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

…….…………………………………………. 

     (data, podpis i pieczęć dyrektor  szkoły)                                                                                                                

 

                                                       

                                    

 

……………………………………  ..……………………………………………………                   

(przewodniczący Rady Rodziców)                    (przewodniczący Samorządu Uczniowskiego)                                                                                                  

 

                                                                 

   

                


