
 

REGULAMIN  SZKOLNY   
  OBOWIAZUJĄCY W ZESPOLE  SZKÓŁ NR 5 

§ 1 
 

 Sprawy dydaktyczno-wychowawcze 
 
1. Każdy uczeń   zobowiązany jest znać Statut Szkoły, a w szczególności swoje prawa i obowiązki , 
zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz system nagród i kar w szkole. 
 
2. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z treścią  i przestrzegać zasad regulaminów   
i procedur obowiązujących w szkole. 

1) Regulamin Szkolny, 
2) Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
3) Regulamin korzystania z szafek uczniowskich 
4) Regulaminy: pracowni ,obiektów sportowych i warsztatów szkolnych 
5) Procedurę ewakuacji szkoły 

 
3. Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać uczniów z dokumentami wymienionym   
     w punkcie 1  i  2 oraz udostępnić im w razie potrzeby te dokumenty.  
 
4. W przypadku naruszenia zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczeń ma prawo odwołać  
    się  do dyrektora szkoły.  
 
5. Uczeń ma prawo wyboru zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole zgodnie ze  
    swoimi  zainteresowaniami i potrzebami. 
 
6. Uczeń  powinien systematycznie uczęszczać na zajęcia i nie spóźniać się na nie.   
    Nieuzasadnione  spóźnienie na zajęcia lekcyjne skutkuje  wpisem o nieusprawiedliwionej  
    nieobecności na lekcji. 
 
7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole uczniów  niepełnoletnich:  

      1)  Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów, słuchaczy i   
           rodziców o zasadach usprawiedliwiania nieobecności w szkole.  

2) Nieobecności uczniów niepełnoletnich usprawiedliwiane są przez ich  rodziców lub  
    prawnych opiekunów w formie pisemnej. Usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie   
    przyczyny nieobecności. Jeżeli argumentacja rodziców lub opiekunów jest niejasna bądź, 
zdaniem wychowawcy, mało przekonywająca, wychowawca ma prawo żądać od rodzica lub 
opiekuna szczegółowych wyjaśnień lub nie uwzględnić jego prośby o usprawiedliwienie 
nieobecności. 
3) Rodzice lub opiekunowie mogą także usprawiedliwiać nieobecności ucznia  
     w formie ustnej w czasie rozmowy z wychowawcą. 
4) Uczeń, może zwolnić się z lekcji w ważnej sprawie wyłącznie u wychowawcy  
    klasy, a w razie jego nieobecności u nauczyciela uczącego na kolejnej  
    lekcji, tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich)   
lub odpowiedniego zaświadczenia (w przypadku uczniów pełnoletnich) 

8.    Zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole uczniów pełnoletnich:  
1) Nieobecności ucznia  pełnoletniego usprawiedliwiane są przez wychowawcę  
   na podstawie przedstawionych dokumentów (zaświadczeń lekarskich,   
   dokumentów urzędowych).  
2) W przypadku nieobecności wynikających z sytuacji losowych, których z  
   istoty rzeczy nie da się usprawiedliwić na podstawie wyżej określonych  
   dokumentów, uczeń może wnioskować o usprawiedliwienie w formie  
   oświadczenia wyjaśniającego powód nieobecności. Oświadczenie to  



   podlega ocenie wychowawcy. 
3) Uczeń pełnoletni może w formie oświadczenia pisemnego scedować w  
   całości na swoich rodziców obowiązek wnioskowania o usprawiedliwienie    
   nieobecności, o których mowa w punkcie 8.2 
 

§ 2 
 

Sprawy porządkowe i organizacyjne 
 
1. Troska o mienie szkoły i czystość obiektu oraz bezpieczeństwo uczniów 

1) Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów pracowni specjalistycznych, 
biblioteki i czytelni oraz zasad korzystania z sali gimnastycznej i basenu 

2) W szkole, po ogłoszeniu terminu zarządzeniem  dyrektora, obowiązuje pozostawianie okrycia 
wierzchniego w szafkach i niewchodzenia w nim na zajęcia  

3) Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice lub prawni 
opiekunowie. 

4) Za zgubione lub zniszczone książki wypożyczone z biblioteki lub czytelni odpowiadają 
materialnie rodzice (opiekunowie) ucznia. 

5) Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w szkole obowiązuje zakaz opuszczania przez 
uczniów terenu szkoły w czasie trwania ich zajęć. 

2.  Uczniów obowiązuje strój schludny, czysty. odpowiedni do formy  realizowanych zajęć      
     Niedozwolone są ubiory odsłaniające brzuch, plecy i ramiona, a także szorty. 
     W czasie uroczystości szkolnych i egzaminów obowiązuje strój odświętny. 
3. W czasie zajęć,  na lekcji obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów. 
4. W szkole może funkcjonować „ szczęśliwy numerek” zwalniający z pytania w danym dniu. Zasady  
      funkcjonowania ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim 
5. Uczniowie mają obowiązek posiadania w szkole legitymacji szkolnych.  
     Uczniowie nie posiadający legitymacji szkolnej mogą  zostać niewpuszczani na teren  
     szkoły.  
6.  W szkole obowiązuje zakaz używania w czasie lekcji telefonów komórkowych oraz    
     elektronicznych  urządzeń nagrywających i odtwarzających. Telefony komórkowe powinny być    
     podczas lekcji wyłączone i schowane w torbie  
      W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do powyższych zasad,  nauczyciel ma prawo     
     skonfiskować telefon komórkowy bądź inne urządzenie. Skonfiskowany   
     przedmiot jest deponowany u dyrektora szkoły. Depozyt może być odebrany najwcześniej po   
     zakończeniu zajęć w dniu zdarzenia. Informację zawierającą okoliczności konfiskaty telefonu  
     komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego są wpisywane w  uwagach ucznia w 
dzienniku lekcyjnym. 
7. Niedopuszczalne jest fotografowanie i nagrywanie osób bez ich zgody.  
8. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów ( także elektronicznych) i innych  
    wyrobów tytoniowych,  wnoszenia i  spożywania napojów alkoholowych oraz substancji     
    odurzających. 
 

§ 3 
 

System nagród i kar w szkole 
1. Wychowawca klasy na bieżąco monitorują osiągnięcia, zachowanie i frekwencję uczniów w 

klasie. 
2. W szkole obowiązuje  uczniów system  nagród i kar indywidualnych i dla zespołu klasowego 

zawarty w statucie szkoły. 
3. Wychowawca informuje ucznia i rodzica ( opiekuna) o udzielonej nagrodzie i    wymierzonej 

karze. 
4. Uczeń ,  ma prawo odwołać się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły. 

 
Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną , Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców  


