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GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU
W MIKOSZEWIE

REGULAMIN SZKOŁY

Tekst ujednolicony we wrześniu 2015 r.
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I. Samorząd uczniowski
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są Rady klasowe i Rada S.U.
2. Rady klasowe i Rada S.U tworzone są w wyniku wyborów tajnych.
3. Kadencja Rad klasowych i Rady SU trwa przez okres roku szkolnego.
4. Rady reprezentują uczniów na zewnątrz i mogą zgłaszać opinie i wnioski w każdej sprawie
dotyczącej szkoły lub klasy.
5. Rady są inicjatorami i organizatorami życia społeczności uczniowskiej.
6. Nad prawidłową pracą Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun Rady S.U. wybierany przez
młodzież.
7. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu SU zatwierdzanego przez walne
zebranie przedstawicieli uczniów wszystkich klas.

II. Opieka nad uczniami
1. Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły
od godz.705 do czasu zakończenia zajęć - nie dłużej, niż do godz. 1520.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji i opuszczają
teren szkoły po zakończeniu swoich zajęć, bądź zajęć opiekuńczych.
 Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć
-podczas lekcji i przerw;
 Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych;
3. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek stosować się do Regulaminu Dojazdów oraz po
zakończeniu zajęć z chwilą podjechania autobusów udać się na szkolny przystanek autobusowy
 uczniowie wysiadają i wsiadają do autobusów na przystanku ( parkingu) przed gimnazjum,
pod nadzorem wyznaczonego nauczyciela lub pracownika szkoły.
 niedopuszczalne jest oczekiwanie na autobus na boisku lub poza budynkiem szkoły bez
nadzoru wyznaczonego opiekuna;
 opiekę w czasie przewozu zapewnia Organ Prowadzący;
 uczniowie korzystający z zajęć opiekuńczych mają obowiązek stosowania się
do postanowień Regulaminu Pracowni w której przebywają;
4. W sytuacjach zagrożenia pożarowego lub innym uczniowie postępują zgodnie z planami
ewakuacji.
5. Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring CCTV obejmujący swym zasięgiem część korytarzy
oraz przystanek autobusowy.
a) Zadaniem monitoringu jest:
 pomoc nauczycielom pełniącym dyżury w czasie przerw lekcyjnych w utrzymaniu
porządku na korytarzach,
 stworzenie możliwości kontrolowania bezpieczeństwa uczniów między przystankiem
autobusowym i głównym wejściem do szkoły przez pracownika szkoły,
 kontrolowanie terenu korytarzy szkolnych w czasie trwanie zajęć edukacyjnych przez
woźnego.
b) Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły uprawnieni przez dyrektora szkoły mają prawo
przeglądać elektroniczny zapis w celu wyjaśnienia zdarzeń:
 sprzecznych z zasadami zachowania opisanymi w Statucie,
 mających znamiona przestępstw lub wykroczeń prawnych.
c) Kopiowanie lub udostępnienie nośnika zapisu może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły.
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wyjaśnienia zdarzeń sprzecznych z zasadami zachowania,
wyjaśnienia okoliczności przestępstw lub wykroczeń,
pracy wychowawczej z uczniami lub rodzicami uczniów określonej Programem
Wychowawczym,
potwierdzania czynów, wobec których składane są wnioski do Sądu lub organów ścigania
przestępczości,
dokumentowania zachowania ucznia dla kuratora sądowego wyznaczonego przez Sąd.

III. Zasady usprawiedliwiania nieobecności
1. Rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka
na zajęciach szkolnych w terminie 1 tygodni od zakończenia nieobecności na odpowiednim
formularzu lub przez komunikator e - dziennika;
2. Częste nieobecności ucznia z powodu choroby rodzice mają obowiązek dokumentować opinią
lekarza rodzinnego;
3. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów;
 Rodzic lub prawny opiekun zwalnia ucznia osobiście z adnotacją w dzienniku wyjść
uczniów znajdującym się w sekretariacie szkoły.
 Rodzic lub prawny opiekun może zwolnić ucznia dokonując wpisu na formularzu
zwolnienia i potwierdzając telefonicznie swoją wolę.
4. Nauczyciel prowadzący w czasie zajęć wynikających z planu lekcji inne zajęcia z młodzieżą ma
obowiązek uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły na ich prowadzenie w terminie nie
krótszym niż tydzień przed ich rozpoczęciem. Uczestnictwo uczniów w tych zajęciach osobiście
zaznacza w panelu frekwencji przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem stosując
następujące oznaczenia:
K – konkurs
ZS – zawody sportowe
P – zajęcia z pedagogiem
PR – preorientacja zawodowa
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania
stosownych zapisów w dzienniku lekcyjnym stosując następujące oznaczenia:
ob - uczeń obecny
nb - uczeń nieobecny
sp - uczeń spóźniony
6. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy stosując jedno
z oznaczeń:
u - nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców;
u - uczeń zwolniony ( przed lekcją) przez rodziców;
W – wagary, ucieczka ze szkoły na ostatnich lekcjach;
7. Udział całej lub części klasy w wycieczce kontroluje organizator wycieczki z panelu „wycieczki
szkolne”. Wychowawca klasy akceptuje udział swoich podopiecznych w wycieczce (wyjeździe)
przed zgłoszeniem jej do dyrektora szkoły. Po otrzymaniu zgody na wyjazd nie później niż
tydzień przed datą wyjazdu organizator zaznacza w panelu frekwencji uczniów uczestniczących
w organizowanym wyjeździe.
8. Wychowawca klasy gromadzi i przechowuje przez okres całego roku szkolnego (tj. do 31
sierpnia) dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku
wątpliwości co do autentyczności dokumentów wychowawca prowadzi postępowanie
wyjaśniające.
9. Przypadki notorycznie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności należy zgłaszać
pedagogowi szkolnemu.

-510. W sytuacji, gdy nauczyciel prowadzący ostatnie lekcje w danej klasie (grupie) jest nieobecny
w szkole, dyrektor może odwołać lekcje w planie w danym tygodniu i nie będą się one liczyły
do frekwencji ucznia (oznaczenie w dzienniku symbolem nn).
11. W szczególnych przypadkach związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem ucznia nauczyciel
prowadzący lekcję może przekazać ucznia pod opiekę innemu pracownikowi szkoły zaznaczając
we frekwencji symbol H obecności w innym miejscu oraz wskazując miejsce i osobę sprawującą
opiekę.
12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych przez dyrektora szkoły, wychowawca
w panelu frekwencji zaznacza symbol zw na zajęciach określonych decyzją administracyjną
w całym okresie obowiązywania.

IV.Zabawy szkolne
1. Dyskoteki ( w tym karnawałowa) organizowane są przynajmniej 3 razy w roku, z inicjatywy
Samorządu klasowego lub Samorządu Uczniowskiego, poza czasem lekcji , do godz.1930.
2. Zgody na zorganizowanie dyskoteki udziela dyrektor szkoły po zapoznaniu się z programem
imprezy.
3. Uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do uporządkowania pomieszczenia po zakończeniu
zabawy.
4. Szkoła nie zapewnia bezpłatnego dowozu i opieki w czasie dojazdu na zabawę szkolną.
5. „Bal absolwentów" może zorganizować Rada Rodziców w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły
i Radą S.U.

V.Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły
1. Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych
przeznaczonych dla nich w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i przerw wyłącznie pod opieką
nauczyciela lub za jego zgodą.
2. Uczniowie oczekujący na odjazd mogą korzystać wyłącznie z czytelni lub innego miejsca
wyznaczonego przez dyrektora.
3. Każda klasa jest gospodarzem przypisanej sali lekcyjnej, dba i odpowiada za zgromadzony
w niej sprzęt i pomoce naukowe, a także o porządek, wystrój i wygląd estetyczny.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne.
5. Ubiór zewnętrzny uczniowie pozostawiają w szatniach.
 za ład w szatni odpowiadają wszyscy uczniowie;
 dwóch uczniów ma do dyspozycji jedną szafkę szkolną do której otrzymują po jednym
kluczyku;
 w szatniach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów, pieniędzy, telefonów
itp. ponieważ szkoła nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie;
 szatnie otwierane są przed i po zakończeniu lekcji.
6. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje miękkie obuwie zmienne.
7. Nauczyciele - opiekunowie ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni, biblioteki,
sali gimnastycznej i urządzeń sportowych.
 regulaminy zatwierdza dyrektor szkoły;
 uczniowie zapoznają się z regulaminami na każdej pierwszej lekcji w każdym roku
szkolnym, co zostaje zapisane w zeszycie przedmiotowym lub dzienniku lekcyjnym.

VI.Strój uczniowski
1. W szkole obowiązuje strój uczniowski.
2. W czasie uroczystości szkolnych każdy uczeń powinien nosić strój apelowy (jasna/biała bluzka
lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie).
3. Na zajęciach w sali gimnastycznej lub na boisku obowiązuje strój sportowy.

-64. Uczeń powinien dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, odpowiednio
krótko przycięte paznokcie, czystą odzież i obuwie.
5. W szkole zabronione jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii, makijażu i fryzury.

VII.Zakres odpowiedzialności uczniowskiej
1. W celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro oraz doskonalenie
umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów prowadzone są dyżury uczniowskie.
a. dyżurny klasowy :
 porządkuje korytarz po wejściu uczniów do sali;
 przygotowuje tablicę;
 pomaga w przygotowaniu pomocy dydaktycznych;
 nadzoruje porządkowanie miejsc pracy po zakończeniu lekcji;
 wietrzy salę lekcyjną;
b. uczniów, w tym dyżurnych, nie wolno wysyłać poza teren szkoły ani angażować
do uciążliwych codziennych prac porządkowych;
2. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 naruszenie nietykalności cielesnej
 naruszenie godności osobistej
 brutalność, wulgarność, chuligaństwo
 uleganie nałogom
 niszczenie mienia
 naruszenie postanowień Regulaminu Szkoły
uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Statucie.
3. Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych z jego winy.
4. Za wykroczenia opisane w punkcie nr 2 dyrektor lub wychowawca może wyznaczyć karę
w postaci wykonywania drobnych prac fizycznych po zakończeniu lekcji przez ucznia.
5. Uczeń ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły w każdej sytuacji.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin szkolny nie może być sprzeczny ze Statutem.
2. Regulamin szkolny wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, która zasięga
opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
3. Zmiany regulaminu dokonuje się w tym samym trybie.

