
 
     REGULAMIN  SZKOŁY 
 
 
  Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 

7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz Statuty Zespołu Szkół w Karczewie. 
  Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutów, zgodnie z potrzebami  
 codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 
  
              Rozdział  I 
 
         Tradycje i ceremoniał szkoły 
 

1.  Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także sylwetek    
 najwybitniejszych postaci związanych ze szkołą. 
 

2.  Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły - godła i sztandaru.                   
 
3.  Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do kultywowania tradycji i ceremoniału   

 szkolnego, do którego należą: 
- okres ochronny dla pierwszoklasistów - dwa tygodnie, 
- ślubowanie pierwszoklasistów, 
- okresowe sprzątanie terenu wokół szkoły, 
- wigilie klasowe, 
- studniówka dla przeszłych maturzystów, 
- imprezy z okazji Walentynek, 
- Dzień Wiosny w szkole, 
- Święto Ziemi, 
- wybory najbardziej kulturalnego ucznia w szkole, 
- uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych przez młodszych kolegów. 
 

4.  Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących   
  świąt: 
  - rozpoczęcie roku szkolnego, 
  - Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 
  - Święto Patrona Szkoły, 
  - zakończenie roku szkolnego     
 
5.   Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic 
  świąt państwowych, lokalnych, oświatowych. 
 
6.  Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym   

 szkoły. 
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        Rozdział II 
 

    Stosunek uczniów do nauki 
 

1.  Uczeń jest zobowiązany do: 
 a/  rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach    
  lekcyjnych, 
 b/  terminowego wykonywania zadań domowych, 
 c/  jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki. 
 

2.  Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, 
 ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, 
 własne sądy oraz prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku  
 i przekazywanymi przez nauczyciela. 
 

3.  Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela 
 z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub   
 występujących w zadaniach domowych. 
 

4.  Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów,  
 w przypadku zaległości powstałych z przyczyn od niego niezależnych – choroba,  
 wypadki losowe, słabsze zdolności. 
 

5.  Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze. 
 W przypadku jednej godziny przedmiotu w tygodniu uczeń ma prawo do jednego 
 nieprzygotowania. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji 
 (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów).  
 Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów od aktywności na lekcji. 
 

6.  Przygotowanie się do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed elimina-  
 cjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów. 
 

7.  Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział 
 w uroczystościach szkolnych oraz ci, którzy w dniu poprzednim uczestniczyli  
 w pozaszkolnych imprezach i zawodach – jeśli dotyczy to materiału 
 omawianego w czasie nieobecności ucznia. 
 

8.  Uczniowie mają prawo do indywidualnego traktowania w czasie zajęć szkolnych 
 w zależności od ich możliwości intelektualnych. 
 

9.  Uczeń zdolny ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań  
 w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
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            Rozdział III 
 

           Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów  
 
1.  Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań  

 i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez szkołę   
 zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 

2.  Realizacji tego celu służyć będą: 
  a/  indywidualizacja nauczania 
   -   indywidualna praca z uczniem na lekcjach 
   -   różnicowanie zadań domowych 

 b/  szkolne i pozaszkolne koła zainteresowań (organizowane w miarę możliwości   
      szkoły) 

  c/  konkursy i olimpiady  
  d/  wycieczki (tematyczne) 
  e/  imprezy szkolne różnego typu. 
 
 
 
             Rozdział IV 
 

          Kultura bycia i dyscyplina  
 
1.  Uczeń ma obowiązek tworzenia atmosfery spokoju, życzliwości i kultury bycia. 
 
2.  Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie. 

 
3.  Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły. 

 
4.  Obowiązkiem ucznia jest kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą 

 oraz godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 
 

5.  Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i poprawność mowy ojczystej, nie używać 
 wulgaryzmów, dbać o kulturę języka. 
 

6.  Uczeń ma obowiązek dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych,  
 dbać o zieleń w szkole i otoczeniu. 
 

7.  Obowiązkiem ucznia jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom niszczenia   
 majątku szkolnego. 
 

8.  Uczeń winien jakiejkolwiek umyślnej szkody, jest materialnie odpowiedzialny 
 za dokonane zniszczenia. 
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9.  Usunięcie zniszczeń powinno nastąpić w ciągu tygodnia. 
 
10.  Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 
 
11.  Uczeń nie ma prawa opuszczać terenu szkoły w godzinach określonych planem  
      lekcji (terenem szkoły są również miejsca zajęć praktycznych i wychowania  
      fizycznego). 
 
12.  Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole są poniższe przepisy: 
a/  usprawiedliwienia za czas nieobecności w szkole dostarcza wychowawcy 

 tylko w dzienniczku prowadzonym według podanych niżej zasad:  
  -   dzienniczkiem jest zeszyt 16-kartkowy w kratkę formatu A5, 
  -   wszystkie kartki dzienniczka są ponumerowane, 
  -   na pierwszej kartce dzienniczka znajduje się podłużna pieczątka szkoły 
      oraz informacje umieszczone przez ucznia w następującej kolejności:    

• imię i nazwisko, 
• numer telefonu domowego, 
• numer telefonu miejsca (miejsc) pracy rodziców lub prawnych opiekunów, 
• wzory podpisów rodziców lub prawnych opiekunów 
 

b/  ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole: 
     -   uczniowie Zespołu Szkół usprawiedliwiani są przez swoich rodziców 

     (prawnych opiekunów) na zasadach określonych niniejszym regulaminem, 
 -   każde usprawiedliwienie ma charakter deklaracji pisemnej, złożonej 
      przez rodziców w dzienniczku ucznia i zaopatrzonej w datę oraz podpis  
      jednego z rodziców, 
 -   rodzice są zobowiązani usprawiedliwiać nieobecności uczniów, 
      zgodnie z ich numeracją,       
 -   wychowawca złożeniem parafki i zapisaniem daty pod usprawiedliwieniem 
      poświadcza zapoznanie się z jego treścią, 
 

c/  ustala się następujące terminy usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole: 
 -   w przypadku całodniowej lub dłuższej nieobecności w szkole  

 uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy, 
 nie później niż w ciągu 2 tygodni po powrocie na zajęcia, 

  -   w przypadku nieobecności na części zajęć (zwolnienia się z lekcji) 
 uczeń ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie przed planowaną  
 nieobecnością. 

 
d/  uczeń, który z powodu złego stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn 
     nie może uczestniczyć w zajęciach, może opuścić teren szkoły jedynie 
     w towarzystwie swoich rodziców (prawnych opiekunów) lub innej dorosłej  
     osoby.                
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13.  Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor szkoły lub wychowawca. 
 Prośba o zwolnienie musi być pisemna (w dzienniczku). W przypadku prośby 
 o dłuższe zwolnienie należy złożyć wcześniej podanie do dyrekcji szkoły 
 z podpisem rodziców i wychowawcy klasy. 
 

14.  Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę z zachowania. 
 
15.  Uczeń, który opuścił w semestrze powyżej 50%  godzin z danego przedmiotu, 

 może być niesklasyfikowany. 
 

16.  Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. 
 Ubiór szkolny powinien być stonowany i estetyczny. 
 

17.  Na uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny-galowy. 
 
18.  Każdy uczeń jest zobowiązany zmienić w szkole obuwie na tenisówki, trampki   

 lub tzw. halówki, ale z jasną podeszwą i sznurowadłami w kolorze jaskrawym 
 pomarańczowym. 
 

19.  Uczniowie i uczennice uczestniczą w zajęciach kultury fizycznej i praktycznych 
 w odpowiednim stroju i obuwiu, bez biżuterii. 
 

20. Obowiązkiem ucznia jest zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszcze- 
 niem lub kradzieżą. 
 

21. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. 
 
22. Uczeń posiadający telefon komórkowy ma obowiązek wyłączyć go i schować 
      przed zajęciami lekcyjnymi i warsztatowymi. Uczeń łamiący te zasady będzie  
      miał odebrany telefon do depozytu w sekretariacie szkoły. Telefon będzie  
      oddany rodzicom. 
 
              Rozdział V 
 
          Nagrody i kary 
 
1. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów: 

          a/  promocja lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem, 
      b/  nagroda książkowa z wpisem zasług, 
      c/  list gratulacyjny od dyrektora i rady pedagogicznej dla rodziców ucznia, 

   który otrzymał wyróżnienie, 
      d/  wycieczka dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce 

   i aktywnie pracujących na rzecz szkoły i środowiska. 
              
     Wszystkie nagrody zatwierdza rada pedagogiczna. 
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  2.  Kary stosowane wobec uczniów: 

 
           a/  upomnienie wychowawcy klasy, 
       b/  upomnienie dyrektora - obniżenie oceny z zachowania, 
       c/  pisemne upomnienie lub nagana dyrektora do wiadomości rodziców, 
       d/  obniżenie oceny z zachowania, 
       e/  karne przeniesienie do równoległej klasy, a w przypadku braku takiej  
       możliwości - pomoc dyrekcji w znalezieniu innej szkoły, 
       f/   skreślenie z listy uczniów. 
 

  3.   Uczeń może być skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły  
   na podstawie uchwały rady pedagogicznej w następujących przypadkach: 
 
   a)  nie zgłoszenia się do klasy pierwszej w terminie do 10 września 
        bez usprawiedliwienia, 
   b)  powtarzania klasy i braku pozytywnych wyników w nauce za I semestr 
        - w przypadku ucznia pełnoletniego, 
   c)  opuszczenia bez usprawiedliwienia 50% i więcej obowiązkowych zajęć 
        w danym semestrze, 
   d)  rażącego naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły, 

 e)  picia alkoholu na terenie szkoły lub przebywania w niej pod jego wpływem 
   f)  posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających lub               
        narkotyków - uczeń, u którego stwierdzono zażywanie narkotyków może  
        warunkowo pozostać w szkole, tylko w przypadku podjęcia natychmiasto- 
        wego leczenia (udokumentowanego), 
   g)  używania przemocy w stosunku do drugiej osoby, 
    h)  wyłudzania pieniędzy, zastraszania oraz fizycznego i psychicznego  
        znęcania się nad kolegami lub koleżankami, 
   i)   złośliwej dewastacji mienia szkolnego, 
   j)   udowodnionej kradzieży mienia szkolnego lub własności kolegów, 
   k)  wyjątkowo niekulturalnego i wulgarnego zachowania się uczniów  
        w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
        l)  innych przypadkach, jeśli uczeń za dane przewinienie był wcześniej karany 
        naganą dyrektora szkoły i powtórnie dopuścił się tego samego szkodliwego  
        czynu. 
     
  4.    W przypadku ucznia niepełnoletniego decyzję o skreśleniu z listy uczniów  
       konsultuje się z organem pełniącym nadzór pedagogiczny, mając na uwadze  
       spełnianie obowiązku nauki. 

       
  5.    W przypadku złośliwej dewastacji mienia szkolnego oprócz poniesienia  

       ww kary, uczeń zobowiązany jest do naprawienia szkody na koszt własny 
       lub swoich rodziców w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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6. W procesie wychowania rada pedagogiczna zobowiązana jest stosować 
 gradację kar. 

 
  7.    Zastosowane wobec ucznia kary winny być udokumentowane  
   i przechowywane w jego teczce. 

           
  8.    Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół  

    roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu szkolnego lub rady rodziców. 
 

           9.    Od każdej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły 
             w terminie 7 dni. W tym celu należy złożyć podanie z wyjaśnieniem. 
         W przypadku złośliwej dewastacji mienia szkolnego oprócz poniesienia kary 
   regulaminowej uczeń zobowiązany jest do naprawienia szkody na koszt  
   własny lub swoich rodziców w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 
 
 

           Rozdział VI 
  

        Problemy opiekuńczo-wychowawcze 
 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego 
traktowania przez nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów. 
 

2. Uczeń może liczyć na wskazówki nauczycieli dotyczące sposobu uczenia się 
i organizowania wolnego czasu. 
 

3. Uczeń ma prawo do profilaktyki zdrowotnej, uświadamiania zagrożeń, 
jakie czyhają na młodego człowieka. 
 

4. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich 
kolegów, w związku z tym jest zobowiązany do natychmiastowego poinfo- 
rmowania dyrekcji szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących  
zdrowia lub życia. 
 

5. Uczeń nie ma prawa palić tytoniu, pić alkoholu, używać lub rozprowadzać 
narkotyków. Ma obowiązek czynnie uczestniczyć w działaniach 
profilaktycznych, podejmowanych przez wychowawców, nauczycieli 
i pedagoga szkolnego. 
 

6. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać pomoc  
w miarę posiadanych środków z budżetu Rady Rodziców:  zapomogę, 
dofinansowanie wycieczki, stypendium socjalne. 
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7. Uczniów z rodzin patologicznych - pedagog i wychowawcy otaczają  

szczególną troską. 
 

8. Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych 
(przy zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, 
rodzinnych, materialnych i zdrowotnych. 
 

9. Uczeń ma prawo do odpoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii 
i przerw świątecznych. 
 

10. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia 
i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły. Zwolnienie powinno być  
przedstawione w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia i przechowywane 
w aktach danego ucznia. 
 

11. Uczeń zwolniony z ćwiczeń jest zobowiązany do obecności na lekcji w-f. 
 
 
 

    Rozdział VII 
 

    Postanowienia  końcowe 
 

1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja będzie  
dokonywana każdego roku przez zespół powołany przez dyrektora 
(nauczyciele, młodzież, rodzice). 
 

2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzane uzupełnienia i problemy, 
które wynikną z nowych dokumentów MEN czy innych zarządzeń. 
 

3. Regulamin szkoły wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. 
 

4. Regulamin Szkoły został zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej 
w dniu 20 lutego 2007 roku. 
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