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Działy: 

 

I. Strój uczniowski  

 

II. Prawa ucznia.  

 

III. Obowiązki ucznia.  

 

IV. Nagrody i wyróżnienia  

 

V. Kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary.  

 

VI. Postanowienia końcowe.  
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Dział I  

Wstęp  

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie działań 

administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach, w dniu 14.12.2006r. 

dokonano przeglądu w zespole szkół „W zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i 

sprawowania nad nimi prawidłowej opieki”.  

1. Zespół dokonujący przeglądu dokonał podsumowania z którego wynika, że: -- rada 

pedagogiczna prawidłowo określa i rozpoznaje negatywne zjawiska, - podejmuje 

odpowiednie działania przy współpracy właściwych instytucji oraz rodziców. Należy 

kontynuować podejmowane dotychczas działania.  

2. W miesiącu marcu Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach poleciła 

opracować, w uzgodnieniu z organem prowadzącym „Program i harmonogram poprawy 

efektywności wychowania” w terminie do 12 kwietnia 2007r.  

3. W dniu 27 marca 2007r. rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przyjęła jednolity 

„program poprawy efektywności wychowania w zespole szkół” opracowany przez zespoły 

wychowawcze poszczególnych placówek.  

4. Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty, która wchodzi w życie 23 maja 2007r. 

wprowadza od 1 września 2007/2008 obowiązek noszenia przez uczniów „jednolitego stroju 

szkolnego”.  

5. Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” przyjęty przez Min. Edukacji Narodowej 

nakłada na szkołę dalsze obowiązki podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole.  

6. Z dniem 16 maja 2007r. rada pedagogiczna zespołu szkół powołała koordynatora ds. 

bezpieczeństwa (Agnieszkę Trzmiel – pedagoga szkolnego).  

 

Zadania koordynatora:  

- przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących bezpieczeństwa,  

- integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych 

(nauczycieli, uczniów, rodziców),  

- współpraca ze środowiskiem, w tym: z kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla 

nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu występujących w 

niej problemów.  

7. Zero tolerancji dla przemocy w szkole:  

- bezwzględny zakaz wychodzenia z lekcji i innych zajęć,  

- prowadzenie zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby,  
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- bezwzględny zakaz stosowania kary „wyrzucanie ucznia z klasy”,  

- zapewnienie opieki uczniom podczas tzw. „okienek”, wyjazdów, wyjść poza teren szkoły,  

- bezpieczeństwo uczniów w bezpośrednim otoczeniu szkoły, na boiskach, terenach 

rekreacyjnych,  

- bezpieczeństwo w drodze do szkoły – sposoby opieki nad uczniami dojeżdżającymi do 

szkoły i oczekującymi na transport.  

 

Dział II  

Strój uczniowski  

1) Uczeń powinien wyglądać schludnie i estetycznie, to znaczy: 

a. mieć naturalny kolor włosów, 

b. nie nosić wyzywającej biżuterii (dopuszczalne kolczyki do 2 cm długości, 

pierścionki), 

c. być pozbawionym makijażu, 

d. mieć niemalowane paznokcie. 

2) W dni uroczyste obowiązuje strój galowy, w szkole podstawowej i w gimnazjum: 

biała bluzka lub koszula i ciemna spódnica o długości nie krótszej niż przed kolano 

i ciemne długie spodnie. 

 

Dział III  

Prawa ucznia  

1. Uczniowie szkoły mają prawo do:  

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa,  

b) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji miedzy 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań, życzliwego i 

podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

c) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 

zaznajomienia się z kryteriami ocen i wymaganiami z każdego przedmiotu,  

d) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, uwzględniania przez nauczycieli ich 

psychicznych i fizycznych możliwości, respektowania orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej,  

e) pomocy w przypadku trudności w nauce, uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, 

korekcyjno - kompensacyjnych (kl. I-III) i pozalekcyjnych,  
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f) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i przedmiotowych konsultacji 

indywidualnych,  

g) sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu, indywidualnego programu lub toku nauczania,  

h) znajomości sposobów kontroli osiągnięć edukacyjnych i trybu przystąpienia do zdawania 

egzaminów poprawkowych zgodnie z zasadami określonymi w wewnątrzszkolnym 

regulaminie oceniania,  

i) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły,  

j) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,  

k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole,  

l) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,  

m) pomocy materialnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

n) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów,  

2. Ponadto uczniowie mają prawo do:  

a) godności, szacunku, nietykalności osobistej, równości,  

b) swobody myśli, sumienia i wyznania – nie może to jednak naruszać dobra innych osób,  

c) wyrażania własnych poglądów dotyczących życia szkoły,  

d) życia bez przemocy fizycznej i psychicznej, wolnego od wszelkiego okrucieństwa,  

e) prawa do wypoczynku i czasu wolnego,  

f) informacji,  

g) prywatności,  

h) tajemnicy korespondencji.  

3. Uczniowie mają prawo do znajomości swoich praw.  

4. Uczeń pokrzywdzony ma prawo do wszechstronnej pomocy.  

- Wyodrębnienia grupy uczniów, wymagających pomocy.  

- Dokonania rozpoznania, jakiego typu pomocy należy udzielić uczniom pokrzywdzonym 

(psychologicznej, pedagogicznej, materialnej itp.).  

- Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami, które wspomagają szkołę w 

udzielaniu uczniom pomocy (pogłębiona diagnoza, terapia, pomoc specjalistyczna, zajęcia 

pozalekcyjne itp.).  
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- Ustalenie zasad współpracy przedstawicieli szkoły z rodzicami ucznia w zakresie udzielanej 

pomocy.  

- Stałe monitorowanie sytuacji ucznia pokrzywdzonego w środowisku klasy, szkoły oraz w 

miarę potrzeby rodziny.  

a) Formy i metody realizacji zadań:  

- przeprowadzenie badań socjometrycznych w każdym oddziale szkolnym,  

- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,  

- wywiad środowiskowy,  

- spotkania z rodzicami uczniów i przedstawicielami instytucji wspomagających,  

- pomoc koleżeńska.  

 

Dział IV  

Obowiązki ucznia  

1. Uczniowie szkoły mają obowiązek:  

a) dbać o dobre imię szkoły i jej pozytywny wizerunek,  

b) podporządkować się wszystkim szkolnym regulaminom i zarządzeniom, przestrzegać 

postanowień zawartych w statucie szkoły, oraz wykonywać polecenia dyrektora i nauczycieli,  

c) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, uzupełniać braki wynikające z absencji,  

d) przestrzegać zasad kultury, właściwego zachowania i kultury języka w odniesieniu do 

nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,  

e) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych 

środków odurzających,  

f) przestrzegać zasad higieny osobistej i higieny otoczenia w szkole i poza nią oraz nosić 

obuwie zmienne.  

2.W dni uroczyste obowiązuje strój galowy, w szkole podstawowej i w gimnazjum: biała 

bluzka lub koszula i ciemna spódnica o długości nie krótszej niż przed kolano i ciemne długie 

spodnie. 

a)  Uczeń powinien wyglądać schludnie i estetycznie, to znaczy:  

- mieć naturalny kolor włosów,  

- nie nosić wyzywającej biżuterii (dopuszczalne kolczyki do 2 cm długości, pierścionki),  

- być pozbawionym makijażu,  

- mieć niemalowane paznokcie.  
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3. Dbać o wspólne dobro ład i porządek m.in. poprzez pełnienie dyżurów szkolnych i 

klasowych:  

a) szanować mienie szkolne, naprawiać wyrządzone przez siebie szkody (odpowiedzialność 

materialna rodziców),  

b) terminowo usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach edukacyjnych w terminie do dwóch 

tygodni - rodzice w pierwszych dniach nieobecności ucznia powiadamiają telefonicznie 

szkołę o jego nieobecności i przyczynie.  

4. Każdy uczeń ma obowiązek poznawać, szanować i chronić przyrodę oraz właściwie 

gospodarować jej zasobami.  

5. Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz 

właściwego zachowania w ich trakcie.  

6. Korzystanie z telefonów komórkowych jest dozwolone wyłącznie na przerwach 

międzylekcyjnych: (punkt zmieniony aneksem,  patrz „Regulamin – telefony”) 

a) telefon komórkowy podczas zajęć lekcyjnych musi być wyłączony,  

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone telefony komórkowe uczniów,  

c) telefon komórkowy nie może być używany w szkole do celów takich jak robienie zdjęć i 

nagrywanie  

d) w przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń, uczeń na prośbę nauczyciela jest 

zobowiązany do oddania telefonu lub odtwarzacza do depozytu. Zdeponowany sprzęt 

przechowuje wychowawca i oddaje rodzicom ucznia.  

 

Dział V  

Nagrody i wyróżnienia stosowane wobec uczniów.  

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody:  

a) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły,  

b) list pochwalny wychowawcy klasy, dyrektora szkoły dla rodziców,  

c) nagrodę rzeczową,  

d) dyplom uznania,  

e) świadectwo z wyróżnieniem przy średniej ocen 4,75 z przedmiotów obowiązujących i co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,  

f) List gratulacyjny dla rodziców za;  

- osiągnięcia w nauce – średnia 5,0 i więcej oraz wzorowe zachowanie. 

- osiągnięcia w innych dziedzinach np. sporcie, festiwalach, konkursach na szczeblu 

wojewódzkim.  
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2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie, 

wyróżnieniu.  

 

Dział VI  

Kary stosowane wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary  

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, za lekceważenie obowiązków szkolnych, 

za naruszenie praw pozostałych członków społeczności szkoły uczeń może być ukarany:  

a) upomnieniem lun naganą wychowawcy klasy,  

b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,  

c) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze kulturalno-

rozrywkowym, sportowym – dokonuje wychowawca klasy,  

d) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, np. zawodach, olimpiadach, 

imprezach sportowych – dokonuje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela 

przedmiotu,  

e) za naruszenie zasad współżycia społecznego w szkole, za szkodliwy wpływ na społeczność 

uczniowską, chuligaństwo uczeń może być przeniesiony przez dyr. szkoły do klasy 

równoległej na wniosek rady pedagogicznej.  

 

2. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego w szkole, za szkodliwy 

wpływ na społeczność uczniowską, chuligaństwo, uczeń może być na wniosek dyrektora 

szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.  

 

3. Za poszczególne przewinienia ustala się następujące kary:  

-  nieprzynoszenie kapci  

a) trzykrotny brak kapci w ciągu semestru skutkuje wpisaniem uwagi w zeszycie uwag oraz 

upomnieniem wychowawcy w obecności klasy,,  

b) pięciokrotny w ciągu semestru brak kapci powoduje obniżenie oceny z zachowania o jeden 

stopień.  

 

4. Używanie wulgaryzmów:  

a) za pięć zapisanych w zeszycie uwag dotyczących stosowania wulgaryzmów – wezwanie 

rodziców na rozmowę w obecności wychowawcy lub pedagoga i wicedyrektora,  

b) częste (więcej niż pięciokrotne) używanie wulgaryzmów – obniżenie oceny z zachowania o 

jeden stopień.  
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5. Palenie papierosów, picie alkoholu:  

a) po trzykrotnym uzyskaniu informacji o paleniu papierosów przez ucznia na terenie szkoły 

lub w innym miejscu w czasie, kiedy uczeń powinien być na terenie szkoły, wychowawca 

wzywa do szkoły rodziców, spisuje z uczniem kontrakt mający na celu poprawę jego 

zachowania,  

- nieprzestrzeganie kontraktu wiąże się z obniżeniem oceny z zachowania.  

b) Jednokrotne uzyskanie informacji o piciu alkoholu przez ucznia, wychowawca (w razie 

nieobecności pedagoga lub wicedyrektora) wzywa rodziców i obniża ocenę z zachowania - w 

wypadku niezgłoszenia się rodziców działamy według procedur postępowania nauczycieli w 

sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.  

c) Powtarzające się przypadki łamania przez ucznia absencji alkoholowej i nikotynowej 

karane są naganą dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej z jednoczesną 

informacją o naganie dla rodziców.  

 

6. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników  

szkoły oraz przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji:  

a) trzykrotne niestosowne zachowanie – upomnienie wychowawcy w obecności rodziców 

oraz publiczne przeproszenie w obecności klasy i wicedyrektora szkoły,  

b) więcej niż trzykrotne – obniżona ocena z zachowania i upomnienie lub nagana dyrektora z 

powiadomieniem rodziców i społeczności szkolnej (w czasie nieprzekraczającym dwóch 

tygodni).  

 

7. Używanie telefonów komórkowych lub odtwarzaczy niezgodnie z zapisem  statutu, 

skutkuje: (punkt zmieniony aneksem,  patrz „Regulamin – telefony”) 

a) odebraniem aparatu lub odtwarzacza przez wychowawcę(lub innego nauczyciela); telefon 

lub odtwarzacz przechowuje wychowawca lub dyrekcja i odda go poinformowanym o 

zdarzeniu rodzicom,  

b) nagminne używanie telefonów niezgodnie z zapisem skutkuje absolutnym zakazem 

przynoszenia do szkoły wymienionych aparatów.  

 

8. Agresja słowna (wyzwiska, groźby itp.):  

a) każdorazowe uzyskanie informacji o agresji słownej – rozmowa wyjaśniająca z 

wychowawcą i pedagogiem,  
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b) powtarzające się akty agresji słownej (pomimo wcześniejszych ustaleń) – wykluczenie z 

zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalno-sportowym i obniżenie oceny z zachowania, 

rozmowa w obecności rodziców ucznia.  

 

9. Agresja fizyczna:  

a) każdorazowy akt przemocy fizycznej z uszkodzeniem ciała lub mienia – wezwanie 

rodziców, wykluczenie z najbliższej imprezy o charakterze kulturalno-sportowym, obniżenie 

oceny z zachowania o jeden stopień.  

b) uzyskanie informacji o jednokrotnej agresji fizycznej bez uszkodzenia ciała lub mienia – 

upomnienie wychowawcy i zawiadomienie rodziców,  

c) uzyskanie informacji o dwukrotnym i kolejnym akcie agresji fizycznej bez uszkodzenia 

ciała i mienia - postępowanie takie jak w podpunkcie „a”,  

d) w przypadku niestawienia się rodziców – postępowanie według procedur.  

 

10. Absencja:  

a) nieusprawiedliwiony jeden dzień nieobecności w szkole – telefoniczne zawiadomienie 

rodziców,  

b) nieusprawiedliwienie dwóch i więcej dni nieobecności w szkole – obniżona ocena z 

zachowania i powiadomienie rodziców,  

c) opuszczenie i nieusprawiedliwienie dwóch godzin lekcyjnych w czasie obecności w szkole 

– upomnienie wychowawcy wobec klasy i zawiadomienie rodziców,  

d) opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż dwóch godzin lekcyjnych podczas pobytu w 

szkole – obniżenie oceny z zachowania i powiadomienie rodziców. 

e) Szczegółowe wytyczne dotyczące  absencji uczniów znajdują się w „Procedurach kontroli 

realizacji obowiązku szkolnego w Zespole Szkół w Starym Pilczynie”, które stanowią 

załącznik do Statutu. 

  

11. Szczegółowe wytyczne dotyczące kar  możliwych do zastosowania w stosunku do ucznia 

znajdują się w „Procedurach postępowania nauczycieli  i innych pracowników szkoły w 

sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w innych sytuacjach wychowawczych w 

Zespole Szkół w Starym Pilczynie”, które stanowią załącznik do Statutu. 
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Dział VII  

Postanowienia końcowe  

1. Każdorazowe łamanie norm właściwego zachowania ustalonych i zapisanych w statucie 

jest zapisywane w zeszycie uwag dla danej klasy.  

2. Jeśli powyższe kary nie odniosą skutku, szkoła (pedagog, wicedyrektor) może powiadomić 

sąd rodzinny o nieskuteczności dostępnych środków zapobiegawczych.  

3. Uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w 

ustępie 2, podejmuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii przedstawiciela rodziców i  

uczniów szkoły, zwykłą większością głosów, w tajnym głosowaniu, przy obecności co 

najmniej 2/3 składu rady.  

4. Wykonanie wobec ucznia kary może być zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż 6 

miesięcy i nie krótszy niż jeden miesiąc, jeżeli uzyska poręczenie nauczyciela zatrudnionego 

w szkole, bądź organu samorządu uczniowskiego lub rady klasowej rodziców.  

5. Szkoła ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców ucznia o zastosowanej karze.  

6. Uczeń bądź jego rodzice, maja prawo odwołania się od kary, w trybie 14 dni od dnia 

powiadomienia go o ukaraniu.  

7. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od naruszenia dyscypliny obowiązku 

szkolnego.  

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

9. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa (statut szkoły i 

regulaminów wewnętrznych szkoły), uczeń może, w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go 

o ukaraniu wnieść sprzeciw do dyrektora szkoły (pisemne uzasadnienie).  

10. Sprzeciw rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły, której przewodzi dyr. lub 

wicedyrektor szkoły. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest  

równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.  

 

Zmiana regulaminu i przepisy końcowe  

1. Zmiana regulaminu odbywa się w trakcie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.  

2. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy i podaje 

nową ich treść.  

3. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna przewodniczący rady pedagogicznej 

opracowuje i ogłasza tekst jednolity regulaminu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2013 r.  

 


