REGULAMIN LISTY WARUNKOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W GOLENIOWIE

I .ZASADY OGÓLNE
1. Ucznia karze się wpisaniem na listę uczniów warunkowo kontynuujących naukę w
Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie, zwaną dalej „ listą warunkową”, jeżeli:
a) inne udzielone kary wymienione w Statucie Zespołu Szkół nr 1 w
Goleniowie nie przynoszą pożądanych efektów.
b) opuścił 25 godzin bez usprawiedliwienia
c) swoim zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych
d) pije alkohol, zażywa środki odurzające podczas pobytu w szkole lub poza nią, a
prowadzona z nim praca wychowawcza nie przyniosła efektów
e) w sposób szczególnie zuchwały narusza godność i dobre imię innych osób/ po
złożeniu skargi przez pokrzywdzonego lub jego opiekuna

II .ZASADY UMIESZCZANIA UCZNIÓW NA „LIŚCIE WARUNKOWEJ”
1. Uczeń zostaje wpisany na „ listę warunkową” przez wychowawcę klasy.
2. Wychowawca klasy powiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ prawnych opiekunów.
3. Rejestr uczniów warunkowo kontynuujących naukę prowadzi pedagog szkolny

III. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW WARUNKOWO
KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ
1. W trakcie warunkowego kontynuowania nauki uczeń nie może:
a) Opuszczać bez usprawiedliwienia do 5 godzin lekcyjnych
b) Zachowywać się w sposób naruszający regulamin wewnętrzny ZS nr 1
2. Niedotrzymanie warunków, o których mowa w punkcie 1 stwierdzone przez
wychowawcę powoduje złożenie wniosku do dyrektora o skreślenie z listy uczniów,
przedstawienie sprawy na radzie pedagogicznej. Decyzję o skreśleniu podejmuje
dyrektor ZS nr 1.

3. Uczeń może kontynuować naukę na liście warunkowej po otrzymaniu pisemnego
poręczenia od nauczyciela ZS nr 1, rzecznika praw uczniowskich lub pedagoga
szkolnego.
4. W przypadku odwieszenia poręczenia przez nauczyciela ZS nr 1, rzecznika praw
uczniowskich lub pedagoga szkolnego decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje
dyrektor ZS nr 1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Okres warunkowego kontynuowania nauki nie może być krótszy niż 3-miesiące, lecz
nie może się kończyć przed najbliższym zebraniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej za I lub II semestr.
2. Uczeń może być wpisany na „listę warunkową” tylko jeden raz w ciągu nauki w
szkole.
3. Uczeń, który nie otrzymał promocji a kontynuuje naukę w ZS nr 1 pozostaje na „liście
warunkowej”.

