REGULAMIN WEWNĘTRZNY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W GOLENIOWIE
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ZASADY OGÓLNE
1. Na terenie Zespołu Szkół nr1mogą przebywać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele,
3) inni pracownicy szkoły,
4) inne osoby po uprzednim zgłoszeniu się do woźnego lub dyżurnego szkoły.
2. Każdy członek społeczności Zespołu Szkół nr 1 ma prawo do:
1) poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej
ze strony wszystkich pozostałych,
2) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny
swej pracy przez przełożonych.
3. Każdy członek społeczności Zespołu Szkół nr 1ma obowiązek:
1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
2) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
3) jeśli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami, musi dbać o dobro
podległych sobie osób i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowań i osiągnięć.
4. Zakazuje się wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości
(większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego
człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.
5. Każdy człowiek społeczności Zespołu Szkół nr 1 ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone drugiemu człowiekowi.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 mają prawo do:
1)

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole,

2)

znajomości celów lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, do jasnego i zrozumiałego
dla nich przekazu treści lekcji,

3)

zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie
lekcji,

4)

do oceny pracy domowej przez nauczyciela,

5)

pełnej informacji co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu każdy
nauczyciel,

6)

znajomości zakresu materiału przewidywanego do kontroli wymagań jakim będzie
musiał sprostać,
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7)

sprawiedliwej i jawnej oceny,

8)

najwyżej trzech prac klasowych w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jednej
dziennie, znajomości terminu pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem,

9)

wyrażania własnych opinii, sądów i myśli w szczególności dotyczących życia
szkoły,

10)

wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

11)

zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12)

rozwijania swoich zdolności, zainteresowań i talentów,

13)

korzystania z rad i pomocy wychowawcy, nauczycieli i innych pracowników
szkoły,

14)

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

2. Do obowiązków ucznia Zespołu Szkół nr 1 należy:
1)

systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, usprawiedliwianie nieobecności
w ciągu 1 tygodnia (7 dni), oraz uzupełnianie braków wynikłych z absencji,

2)

aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3)

przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

4)

posiadanie wymaganych przez nauczyciela podręczników i innych przyborów oraz
staranne prowadzenie zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciela,

5)

staranne wykonywanie prac domowych,

6)

posiadanie odpowiedniego stroju na lekcje wychowania fizycznego,

7)

poddanie się kontroli i ocenie wiadomości i umiejętności na życzenie nauczyciela,

8)

dostarczanie w określonym terminie zaświadczenia o ocenie z zajęć praktycznych;
niedostarczenie zaświadczenia spowoduje nieklasyfikowanie z tego przedmiotu,

9)

respektowanie uchwał i programów samorządu uczniowskiego,

10)

chodzenie w szkole w obuwiu zastępczym, bez odzieży wierzchniej i nakrycia
głowy,

11)

powiadomienie nauczyciela lub innego pracownika Zespołu Szkół nr 1 o
zauważonych zagrożeniach,

12)

przekazywanie do pokoju nauczycielskiego przedmiotów znalezionych; wszelkie
zaginięcia należy zgłaszać do wychowawcy. Szkoła nie odpowiada za kradzieże,
zaginione przedmioty,

13)

przebywanie w sali lekcyjnej lub innym pomieszczeniu wskazanym przez
nauczyciela w czasie trwania lekcji,
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14)

otoczenie opieką i udzielenie pomocy uczniom słabszym oraz rozpoczynającym
naukę w Zespole Szkół nr 1.

3. Uczeń nie może samodzielnie opuścić terenu szkoły przed ukończeniem zajęć.
4. Zakazane jest przynoszenie i posiadanie przedmiotów:
1) mogących uczynić szkody materialne,
2) rozpraszające uwagę w czasie lekcji,
3) gorszących i demoralizujących,
4) materiałów propagandowych,
5) papierosów, alkoholu, narkotyków oraz innych środków szkodliwych dla zdrowia.
5. Zabrania się:
1) znęcania się fizycznego i psychicznego oraz stosowania innych form przemocy nad
kolegami i koleżankami,
2) zachowań zagrażających życiu i zdrowiu,
3) palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
4) używania słów wulgarnych i obraźliwych,
5) zaśmiecania terenu szkoły oraz niszczenia mienia Zespołu Szkół nr 1; za
spowodowane szkody odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia,
6) posługiwania się wszelkim sprzętem szkolnym bez zgody nauczyciela,
7) uprawiania wszelkich gier hazardowych.
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele maja prawo do:
1)

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

2)

decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia
uczniów,

3)

decydowania w sprawach bieżącej i okresowej kontroli i oceny postępów uczniów
w nauce i zachowaniu,

4)

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,

5)

zwracania w każdej sytuacji uwagi uczniom na niewłaściwe zachowanie się w
szkole i poza nią,

6)

wyrażanie swojej opinii o zachowaniu się ucznia,

7)

wydawania poleceń uczniom w zakresie porządku i dyscypliny,

8)

zlecania uczniom wykonania prac związanych z urozmaiceniem procesu
dydaktycznego oraz poprawienia estetyki klasy i szkoły,
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9)

angażowania rodziców do pomocy w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

10)

nakładania kar i udzielania nagród przewidzianych niniejszym regulaminem.

2. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 mają obowiązek:
1)

realizacji programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych im
klasach (grupach), a także realizacji zadań organizacyjnych wyznaczonych w
planie pracy szkoły,

2)

wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z
organizacją procesu dydaktycznego,

3)

dbania o odpowiedni poziom wyników nauczania,

4)

przygotowania niezbędnych środków dydaktycznych wywołujących aktywność
poznawczą lub ruchową oraz bezpiecznego ich używania,

5)

sprawiedliwego traktowania oraz bezstronnej i obiektywnej oceny wszystkich
uczniów,

6)

systematycznego i jawnego wystawiania ocen,

7)

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o swojej decyzji dotyczącej wyboru
podręcznika i innych wymagań w zakresie programu nauczania, oceniania itp.,

8)

poinformowania rodziców i uczniów o zagrożeniach dotyczących ocen
niedostatecznych lub promocji ucznia, co najmniej na miesiąc przed zakończeniem
zajęć dydaktycznych w semestrze lub roku szkolnym,

9)

indywidualizowania wymagań tempa pracy w zależności od możliwości
intelektualnych ucznia,

10)

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych
poza szkołą,

11)

współpracy z radą rodziców w zakresie udzielania uczniom pomocy,

12)

zapoznania się z sytuacją rodzinną swoich wychowanków,

13)

wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

14)

udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o
rozpoznanie potrzeb ucznia,

15)

podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenia umiejętności
dydaktycznych.

NAGRODY I KARY
1. Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie, działalność i odwagę oraz godne
reprezentowanie Zespołu Szkół nr 1 na zewnątrz, uczeń może być nagrodzony:
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1)

skreśleniem poprzednio wymierzonej kary,

2)

wyróżnieniem ustnym wychowawcy lub nauczyciela,

3)

pochwałą wychowawcy lub nauczyciela wpisaną do dziennika,

4)

pochwałą dyrektora szkoły wpisaną do dziennika,

5)

pochwałą publiczną dyrektora szkoły np. na apelu szkolnym z wpisaniem do
dziennika,

6)

listem gratulacyjnym skierowanym do rodziców, zakładu pracy, w którym uczeń
jest zatrudniony,

7)

dyplomem uznania,

8)

nagrodą rzeczową,

9)

bezpłatnym uczestnictwem w organizowanych przez szkołę imprezach,

10) prawem pierwszeństwa w uczestniczeniu w różnych formach wypoczynku
organizowanego przez szkołę.
2. Uczniowie osiągający średnią ocen 4,75 oraz powyżej i co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania otrzymują świadectwo z wyróżnieniem.
3. Nagrody wymienione w pkt.1.6. – 1.10. przyznaje rada pedagogiczna na wniosek
wychowawcy, nauczyciela, opiekuna samorządu uczniowskiego lub dyrektora Zespołu
Szkół nr 1. O przyznanej nagrodzie wychowawca powiadamia rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia.
4. Za nieprzestrzeganie statutowych i regulaminowych obowiązków oraz łamanie zakazów
uczeń Zespołu Szkół nr 1 może być ukarany:
1) upomnieniem ustnym wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, lub dyrektora,
2) upomnieniem wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły wpisanym
do dziennika,
3) naganą wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu udzieloną wobecności klasy z
wpisaniem do dziennika,
4) naganą dyrektora szkoły z ostrzeżeniem udzielonym wobecności klasy z wpisaniem
do dziennika i powiadomieniem rodziców,
5) wpisaniem na listę uczniów warunkowo kontynuujących naukę zwaną „lista
warunkową”,
6) skreśleniem z listy uczniów Zespołu Szkół nr 1 i usunięciem ze szkoły.
5. Kary wymienione w pkt.4.5 – 4.6 są odnotowane w rejestrze kar prowadzonych przez
pedagoga szkolnego – pozostałe kary w dzienniku lekcyjnym.
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6. Zasady wpisywania uczniów na „listę warunkową” zawiera „Regulamin uczniów
warunkowo kontynuujących naukę w Zespole Szkół nr 1”.
7. Kara skreślenia z listy uczniów jest karą wyjątkową i może być nakładana decyzją
dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego za:
1) udział w bójce, rozbój,
2) kradzież,
3) psychiczne i fizyczne znęcanie się nad kolegami lub koleżankami,
4) niedopełnienie warunków „listy warunkowej”,
5) powtarzającą się długotrwałą nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach, która
jest przyczyną nieklasyfikowania ucznia a rada pedagogiczna nie wyraziła zgody na
przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
6) szczególnie niebezpieczne zachowanie, mające znamiona przestępstwa.
8. Wykonanie kary wymienionej w pkt.4.5 – 4.6 dyrektor Zespołu Szkół może zawiesić,
jeżeli uczeń na którego nałożono karę otrzyma pisemne poręczenie samorządu
klasowego, samorządu uczniowskiego, nauczyciela, wychowawcy, rzecznika praw
uczniowskich lub pedagoga szkolnego.
9. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od nałożonych kar w ciągu
14 dni:
1) do dyrektora szkoły od kar nałożonych przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu,
2) do organu nadzorującego od kar nałożonych przez dyrektora szkoły.
10. W przypadku skreślenia z listy uczniów szkoły ucznia, gdy dalsze pozostawienie go w
szkole może grozić zdrowiu lub życiu poszkodowanemu, można zastosować tryb
natychmiastowego wykonania tej kary.
11. Nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół nr 1 w zakresie nagradzania i karania
obowiązują przepisy zawarte w kodeksie pracy i karcie nauczyciela.
12. O udzielonej uczniowi karze – z wyjątkiem kary skreślenia z listy uczniów – nauczyciel
wychowawca klasy powiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów). O grożącej
uczniowi karze skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół nr 1, dyrektor zawiadamia
rodziców przed rozpoczęciem postępowania wyjaśniającego i administracyjnego.
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