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§1 

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia 

 

1. Uczniów szkoły obowiązuje zakaz opuszczenia terenu szkoły podczas zajęć 

lekcyjnych oraz przerw. 

2. Uczniów szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu oraz 

przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na zażycie innych 

środków odurzających. 

3. Uczniów szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania i rozprowadzania alkoholu, 

narkotyków i innych środków odurzających. 

4. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

podczas pobytu w szkole i w czasie korzystania z maszyn, urządzeń oraz innego wyposażenia 

szkoły.  

5. Każdy uczeń ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi wszystkich 

zauważonych przypadków niesprawnych urządzeń, sprzętu, instalacji elektrycznej itp. 

mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.  

 

 

§2 

Prawa i obowiązki uczniów 

I. Uczeń ma prawo do: 

1. Opieki wychowawczej oraz należytych warunków bezpieczeństwa i ochrony przed  

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.  

2. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

 

3. Poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 

4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, jeśli nie narusza tym dobra innych 

osób. 

5. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz zgłaszania poprzez organa 

przedstawicielskie (samorząd uczniowski, wychowawcę, radę rodziców) postulatów 

dotyczących funkcjonowania szkoły. 

6. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły. 

7. Powoływania organów samorządu uczniowskiego (na zasadach określonych                                  

w postanowieniach szczegółowych regulaminu samorządu uczniowskiego). 
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8. Uczestnictwa w przedsięwzięciach podejmowanych przez samorząd klasowy wraz  

z wychowawcą klasy (np. wycieczka, wyjazd do teatru, wyjście do kina, zabawa klasowa). 

9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się                                             

w organizacjach działających w szkole. 

10. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, 

zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów, imprezy szkolne) i zajęcia 

pozaszkolne. 

11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych szkolnych – na zasadach określonych w regulaminie 

danej pracowni i instrukcjach obsługi. 

12. Reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach, 

zawodach sportowych i innych imprezach. 

13. Zapoznania się z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

14. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej (przeprowadzonej na bieżąco) oceny swego stanu 

wiedzy i umiejętności oraz zachowania zgodnie z przyjętymi Zasadami Oceniania 

Wewnątrzszkolnego. 

15. Pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce, w ramach zajęć dodatkowych;  ma 

też prawo do pomocy ze strony kolegów. 

16. Opieki socjalnej. 

17. Otrzymania nagród za wzorową uczniowską postawę, zaangażowanie społeczne, udział              

w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, itp. w miarę 

posiadanych środków finansowych na zasadach określonych w postanowieniach 

szczegółowych regulaminu rady rodziców. 

18. Odwołania się od wymierzonej kary na zasadach określonych w Statucie. 

19. Złożenia pisemnej skargi do dyrektora w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia. 

Dyrektor rozpatruje sytuację w ciągu 14 dni i wydaje opinię w tej sprawie. 

II. Uczeń ma obowiązek : 

1. Rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego   

przygotowania się do zajęć szkolnych. 

2.  Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, 

współtworzenia jej dobrego imienia. 
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3.  Szanowania sztandaru szkoły, flagi narodowej, godła, hymnu narodowego, hymnu Unii 

Europejskiej, zachowania właściwej  postawy w czasie słuchania hymnów i wprowadzania 

pocztu sztandarowego. 

4. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o kulturę języka 

ojczystego, nieużywania wulgaryzmów. 

5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. 

6.Przestrzegania zasad kultury współżycia, w szczególności:  

                 1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

                 2) przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmowi, 

                 3) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,  

                 4) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka. 

 

7.  Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.  

8.  Nieulegania nałogom, a w razie konieczności zwalczenia ich.       

9. Punktualnej i regularnej obecności na wszystkich obowiązkowych godzinach lekcyjnych 

i wybranych przez siebie zajęć pozalekcyjnych oraz usprawiedliwienia nieobecności w  trybie 

określonym w ZOW. 

10. Zapoznawania się z bieżącymi zastępstwami i bycia przygotowanym do przewidzianych   

zajęć. 

11. Właściwego zachowania w trakcie zajęć lekcyjnych, w szczególności: 

    1) aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

    2) niezakłócania toku lekcji poprzez rozmowy, spożywanie posiłków i inne czynności 

uniemożliwiające sprawny przebieg zajęć edukacyjnych, 

    3) zakazu korzystania w czasie lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń            

elektronicznych.                        

12. Przebywania w czasie przerw lekcyjnych w budynku szkoły lub na boisku szkolnym. 

13. Dbania o swój wygląd zewnętrzny, nieeksponowania przynależności do subkultur 

młodzieżowych. W dni powszednie obowiązuje ucznia ubiór schludny, estetyczny, 

nieprowokujący. (Załącznik nr1) 

14. Na zajęciach z wychowania fizycznego na zajęciach sportowych obowiązuje strój 

jednolity dla całej szkoły, tzn. biała koszulka i ciemne spodenki. 

15. Pełnienia dyżuru klasowego w wyznaczonym  przez  wychowawcę terminie. 

16. Zachowania tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu i życiu 

powierzającego czy innej osoby. 
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17. Uczestniczenia w pracach na rzecz szkoły, apelach, imprezach ogólnoszkolnych, 

zawodach sportowych. 

18. Troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości                      

i porządku na terenie szkoły.  

19. Naprawy wyrządzonej przez siebie szkody. 

20. Rozliczenia się z biblioteką szkolną w przypadku przenoszenia się do innej szkoły lub 

przerwania nauki. Jest to warunek wydania przez szkołę dokumentów.  

21. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole, podporządkowania się 

zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji, rady pedagogicznej, nauczycieli, ustaleniom samorządu 

szkolnego i klasowego. 

22. W przypadku spóźnienia się, uczeń ma obowiązek przybyć na lekcję niezależnie od  

wymiaru spóźnienia i po zakończeniu lekcji podejść do nauczyciela i podać powód  

spóźnienia. 

 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektora 

dotycząca zajęć lekcyjnych 

I. Uczniowie mają prawo do:  

1. Ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

II. Mają obowiązek: 

1. Starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela, 

2. Posiadania podręcznika. 

III. Nauczyciele mają prawo do:  

1. Wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej.  

2. Ukierunkowania, kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego. 

3. Samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników (głównego jak i pomocniczego)               

do prowadzenia swego przedmiotu. 

 

IV.  Nauczyciele mają obowiązek: 

1. Maksymalnie ułatwić uczniom dotarcie do istoty tematu lekcyjnego i motywować ich 

aktywność w osiąganiu ich zadań lekcyjnych. 

2. Stosowania zasad ZOW. 

3. Kształcenia i wzbogacania swojego warsztatu pracy. 

4. Powiadomienia uczniów o zestawie podręczników na kolejny rok. 

5. Poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o swej decyzji dotyczącej wyboru 

podręcznika: ucznia jego rodziców a także dyrekcję szkoły. 

Ponoszą odpowiedzialność za: 
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6. Wybrać właściwy podręcznik pod względem walorów treściowych, metodycznych                   

i wydawniczych w odniesieniu do realizowanego programu. 

7. Wychowawca klasy udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, którym 

się opiekuje, służy mu doświadczeniem, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł 

demokracji, 

 

V. Ponoszą odpowiedzialność za:  

1. Przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych wywołujących aktywność poznawczą 

lub ruchową uczniów oraz bezpieczne ich używanie. 

2. Realizację podstawy programowej. 

 

VI. Dyrekcja szkoły ma obowiązek: 

1. Zapewnić właściwe warunki do przeprowadzenia lekcji.   

 

VII. Rodzice mają prawo do: 

1. systematycznej kontroli postępu w nauce dziecka poprzez dostęp do dziennika 

elektronicznego, 

2. uczestniczyć w życiu szkolnym, 

3. składać propozycje i być wysłuchanym. 

VIII. Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów: 

1. uczestniczenie w wywiadówkach, 

2. kontrolowanie frekwencji i ocen dziecka w dzienniku elektronicznym, 

3. współpracowanie ze szkołą i wychowawcą, nauczycielem, dyrekcja w procesie 

kształcenia postaw moralno-etycznych i poczucia odpowiedzialności za swoje dziecko. 

 

§ 4 

Zasady używania telefonów komórkowych 

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (aparaty są wyłączone i schowane). 

 

2. Od zasady w punkcie 1 dopuszcza się wyjątek- używanie aparatu telefonicznego za 

zgodą nauczyciela w celach edukacyjnych. 

 

3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być 

używany w trybie „wyciszony”. 

 

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe wyłącznie za zgodą 

osoby nagrywanej lub fotografowanej.  
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5. Zaginięcie lub kradzież należy zgłosić niezwłocznie nauczycielowi dyżurującemu lub 

wychowawcy.  

 

6. Naruszenie zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje 

zabranie telefonu w „depozyt” w sekretariacie szkoły i zwrócenie go po najbliższym 

weekendzie. 

 

§ 5 

Zasady zwalniania uczniów z lekcji 

 

1. Jeżeli  uczeń  posiada  zwolnienie  lekarskie  z  lekcji  wychowania  fizycznego, 

informatyki, technologii informacyjnej  to jest zobowiązany do  przebywania  na  lekcjach  

pod  nadzorem  nauczyciela, 

2.   Uczeń, który nie uczestniczy w lekcjach religii obowiązany  jest  przebywać  w  czytelni  

szkolnej lub w innej Sali wyznaczonej przez dyrektora. W przypadku, gdy dzień  lekcyjny  

zaczyna  się  lub  kończy  lekcjami  religii  a  szkoła  nie  prowadzi  alternatywnych  zajęć             

z  etyki  rodzic/prawny opiekun  może  pisemnie  zwolnić  dziecko  z  obowiązku  

przebywania  w  szkole. 

3. Uczeń może być zwolniony z  lekcji  gdy: 

    1) Przyniesie pisemne zwolnienie od rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku złego 

samopoczucia dostarczy wychowawcy zaświadczenie od lekarza ewentualnie od rodzica 

potwierdzające stan zdrowia.  

4.Pełnoletni uczeń samodzielnie decyduje o uczestnictwie w zajęciach, o których jest mowa               

w  p.2 i p. 3.  

 

§ 6 

Nagrody i kary 

 

1. Nagroda może być przyznana  za:  

    1) wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie 

    2) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Szkoły, 

    3) osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły. 

2. Nagroda może być udzielona w formie:  

1) pochwała wychowawcy w obecności klasy, 
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2) ustna pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów na apelu szkolnym, 

3) list gratulacyjny do rodziców,  

4) nagroda rzeczowa za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie Szkoły, 

5) adnotacja na świadectwie szkolnym o szczególnych osiągnięciach ucznia, 

6) nagroda specjalna za wieloletnią aktywną postawę ucznia, 

7) list rekomendacyjny dla najlepszych absolwentów, 

8) stypendium Starosty, 

9) stypendium  Prezesa Rady Ministrów – dla najlepszych uczniów w szkole 

10) przechodniej statuetki dla najlepszego ucznia w szkole przyznawana w danym roku 

szkolnym – zgodnie z Regulaminem przyznawania przechodniej statuetki „Orła”                  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu 

11)statuetki honorowego absolwenta szkoły – przyznawana najlepszym 

uczniom/absolwentom szkoły na koniec nauki w szkole zgodnie z Regulaminem 

przyznawania statuetki „Orła” oraz tytułu „Honorowego absolwenta szkoły w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu 

 

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, 

z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

5. Nagroda może być udzielona na wniosek: 

1) wychowawcy klasy, 

2) nauczyciela, 

3) Rady Pedagogicznej, 

4) opiekuna Samorządu Uczniowskiego,  

5) Samorządu Uczniowskiego – zarządu szkolnego lub klasowego. 

 

6. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach klasy 

(dziennik lekcyjny) oraz w dokumentach szkoły (protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej). 

 

7. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły, a w szczególności 

uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 55 pkt 2 oraz § 56, §57, uczeń może zostać 

ukarany:  

1) upomnieniem ustnym lub naganą pisemną Wychowawcy klasy, 

2)  upomnieniem lub naganą Dyrektora, 

3) obniżeniem oceny z zachowania. 

4) przeniesieniem do innej szkoły (dotyczy przede wszystkim uczniów objętych 

obowiązkiem szkolnym), 

5) skreśleniem z listy uczniów Szkoły (dotyczy uczniów nieobjętych już obowiązkiem 

szkolnym, a którzy spełniają obowiązek nauki uczęszczając do publicznej szkoły 
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ponadpodstawowej bądź w formach pozaszkolnych, zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy 

o systemie oświaty) 

6) o otrzymaniu kary muszą być poinformowani rodzice/opiekunowie prawni osobiście 

lub pisemnie. 

 

8.Skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły bez wykorzystania gradacji kar następuje 

w przypadku, gdy uczeń: 

1) nie realizuje nauki zawodu – dotyczy uczniów branżowej szkoły, 

2) nie uczestniczy w zajęciach praktycznych w zakresie co najmniej 50 % godzin 

nauki w półroczu poprzedzającym klasyfikację śródroczną lub roczną – dotyczy 

uczniów technikum, 

2) porzucił szkołę będąc pełnoletnim (nieobecność na zajęciach bez 

usprawiedliwienia przez minimum 4 tygodnie z zastrzeżeniem, iż po 2 tygodniach 

otrzymał pisemną naganę z ostrzeżeniem), 

3) ma nieusprawiedliwione do momentu klasyfikacji nieobecności na połowie 

 i więcej zajęć dydaktycznych w półroczu, gdy wcześniej podejmowane działania  

     nie odniosły skutku. 

4) konfliktu z prawem tj.: 

a) fałszowanie dokumentacji szkolnej, 

b) udowodnionej kradzieży, 

c) posiadania, dystrybucji narkotyków lub środków odurzających, na 

terenie szkoły 

d)  stosowania agresji wobec innych, zarówno emocjonalną jak  

     fizyczną, chuligańskiego zachowania na terenie Szkoły i poza nią, 

e) wymuszania pieniędzy; poddawania się praktykom nierządu, drastycznego 

łamania norm moralnych i obyczajowych przyjętych za powszechnie uznane dla 

danego wieku, 

 

f) łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, (uczeń przychodzi na zajęcia               

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażyciu narkotyków, spożywa alkohol 

lub zażywa narkotyki na terenie szkoły lub podczas imprez organizowanych przez 

Szkołę poza jej terenem, 

  g) inne wyżej nie wymienione. 

9. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje dyrektor Szkoły zgodnie z Procedurą 

skreślenia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej przyjętej większością głosów.  

10. Opinię o uczniu, który ma być skreślony z listy przekazują Radzie Pedagogicznej 

wychowawca klasy i Samorząd Uczniowski. 

11. Szkoła informuje pisemnie rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego 

kary. 

12. Rodzic (opiekun prawny) ucznia ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej usunięcia 

ucznia ze Szkoły. 



                                   Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu 

 

str. 10 
Regulamin Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego  

13. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.  

14. Uczeń ma prawo odwołać się w terminach określonych w Kodeksie Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) od kary 

wychowawcy klasy do Dyrektora Szkoły, od kary Dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej, 

od administracyjnej decyzji Dyrektora Szkoły do organu nadzorującego szkołę 

 

§ 7 

Rozstrzyganie spraw spornych 

1. Rozstrzyganie spraw spornych w szkole wymaga zachowania drogi służbowej                        

w następującej kolejności:  

        1) wychowawca klasy 

        2) dyrektor szkoły 

 

2. Decyzje w sprawach spornych są podejmowane przez dyrektora szkoły.  

 

 

 


