REGULAMIN GIMNAZJUM NR 1 IM.
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ŁAZISKACH GÓRNYCH
Regulamin podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno
łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Szczegółowo określa prawa i
obowiązki ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia Pl'ZYJt' nej abnosfery w
szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zobowiązuje d ławiania sobie
najwyższych celów na miarę własnych możliwości. Tworz warunki do
samorządności, samorealizacji, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów
współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię
szkoły.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować
Regulamin oraz podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych.
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z
szacunkiem i życzliwością, okazywać wzajemną tolerancję, na co dzień przestrzegać
zasad dobrego wychowania.
4. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i
dyscypliny pracy, a w szczególności:
a obecności na zajęciach lekcyjnych,
a punktualności,
a rzetelności w przygotowaniu do zajęć.
a maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji,
a unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczniowie mają prawo do:
a właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków
pobytu w szkole,
a poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
a przedstawienia wychowawcy klasy, innym nauczycielom, pedagogowi,
psychologowi szkolnemu, dyrekcji szkoły swoich problemów oraz uzyskania od
nich odpowiedzi. wyjaśnień i pomocy,
a rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, a
rozwijania zdolności i zainteresowań,
a odpoczynku w czasie przerwy,
a dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli. z
wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze,
a korzystania z obiadów, ze świetlicy,
a korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela,
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a reprezentowania szkoły na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych lub oświatowych.
Uczniowie mają obowiązek:
a systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w
planie zajęć,
a starannego przygotowywania się do zajęć oraz uzupełniania braków
wynikających z absencji,
a przestrzegania prawa szkolnego,
a przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
a stosowania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
a dbałości o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
a aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
a uczestnictwa w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach oraz
przyczyniania się do ich pomyślnego przebiegu,
a dbałości o kulturę języka,
a podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej
oraz ustaleniom innych organów szkoły,
a z pomocą rodziców naprawić umyślnie wyrządzoną szkodę w tenninie
wyznaczonym przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.
Samorząd Uczniowski
Uczniowie mają prawo do:
a uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
a demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu.
a pomocy organizacyjnej oraz merytorycznej od wychowawcy i opiekuna
samorządu, szczegółnie w zakresie przestrzegania zasad demokracji.
Uczniowie mają obowiązek:
a traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą. aby funkcje w nich
objęły osoby odpowiedzialne i godne zaufania,
a respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby
swoich funkcji.

Lekcja
Uczniowie mają prawo do:
a znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu
treści lekcji,
a pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
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Uczniowie mają obowiązek:
punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
D uzupełniania braków wynikających z absencji.
D

D aktywnego

Sala lekcyjna
Uczniowie mają prawo do:
udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
D kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam
klasę i przylegającej części korytarza.
D

Uczniowie mają obowiązek:
pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
D dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.
D niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub
pomocy dydaktycznych.
D

Zasady zachowania w pracowniach. bibliotece. świetlicy określają odrębne przepisy.
Dziennik i oceny
D dziennik

lekcyjny znajduje się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, o
uczeń ma prawo znać kryteńa ocen i wymagania z każdego przedmiotu.
D ocenie podlegają wiadomości i umiejętności.
D oceny są jawne,
o o ocenach informuje nauczyciel,
D siedem dni przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną
ocenę z przedmiotu,
D szczegółowe zasady klasyfikowania semestralnego i końcoworocznego zawarte
są w WSO.
D każdy uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt wychowawczy, do którego
wpisuje się m. in. uwagi o zachowaniu ucznia oraz istotne informacje dla
rodziców.
Zastępstwa
ow czasie zastępstw powinny odbywać się lekcje z przedmiotu, który jest w planie
lub inne zajęcia edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela lub dyrektora,
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tymczasowej zmianie planu lekcji wychowawca informuje klasę co najmniej z
jednodniowym wyprzedzeniem.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności
CI uczeń

nie może opuścić szkoły w czasie, gdy trwają zajęcia przewidziane dla niego
planem,
CI uczeń może być zwolniony z wlw zajęć na pisemną prośbę rodziców (prawnych
opiekunów),
CI jeżeli uczeń w trakcie zajęć źle się poczuje, szkoła informuje o tym telefonicznie jego
rodziców, którzy zabierają ucznia do domu lub decydują o innym postępowaniu.
Imprezy. zawody i konkursy
1:1 udział

w imprezach ogólnoszkolnych jest prawem każdego ucznia,
CI z innych imprez organizowanych w szkole korzystają tylko uczniowie, dla których te
imprezy zostały przewidziane,
CI wobec ucznia, który swoim zachowaniem narusza zasady bezpieczeństwa, dobrego
wychowania lub zakłóca porządek, można zastosować karę zabraniającą
uczestnictwa w imprezach szkolnych,
1:1 nauczyciel prowadzący zawody lub konkufs co najmniej jeden dzień wcześniej
zwalnia z lekcji na czas trwania zawodów lub konkursu wytypowanych uczniów u
wychowawcy, dostarczając mu imienny ich wykaz zatwierdzony przez dyrektora,
1:1 wychowawca ma prawo zwrócić się do dyrektora z umotywowaną prośbą o
skreślenie ucznia z wykazu,
[J w dniu zawodów lub konkursu nauczyciele sprawdzający obecność odnotowują
nieobecność na bieżącej lekcji uczniów wymienionych w wykazie (opis przyczyny
zwolnienia z lekcji, np. zawody).
Strój szkolny
Uczeń ma obowiązek noszenia stroju uczniowskiego stosownie do sytuacji:
dni powszednie: stroi codzienny, nieekstrawagancki i niebudzący kontrowersji, z
identyfikatorem przypiętym w widocznym miejscu,
1:1 w uroczystych dniach przewidzianych w harmonogramie ~ szkolnych odświętny strój
uczniowski - biała koszula i czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,
1:1 na zajęciach wychowania fizycznego - strój sportowy, 1:1 na
wycieczkach szkolnych - strój turystyczny,
1:1 dbać o czysty, schludny i niewyzywający wygląd zewnętrzny,
1:1 na zajęciach wychowania fizycznego zdejmować wszelkiego rodzaju ozdoby,
1:1 nosić zmienne i bezpieczne obuwie, a na zajęciach wychowania fizycznego obuwie
sportowe z jasną podeszwą.
1:1 w
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Zasady organizacyjno - porządkowe na zajęciach edukacyjnych
opo dzwonku rozpoczynającym lekcję uczniowie ustawieni przed salą, w której
będą mieli zajęcia, w ciszy i spokoju oczekują na przybycie nauczyciela,
opo wejściu do sali lekcyjnej uczniowie wykonują czynności porządkowe
polegające na właściwym ustawieniu stolików i krzeseł, wyjęciu i ułożeniu na
brzegu ławki podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych,
ow trakcie lekcji obowiązuje uczniów kulturalne zachowanie i aktywny udział w
zajęciach, przy czym zabieranie głosu przez uczniów następuje w sposób
uporządkowany, tzn. za zgodą nauczyciela, który może również dopuścić inny
sposób komunikowania się w związku z charakterem pracy na lekcji,
olekcja kończy się na polecenie nauczyciela, którego obowiązkiem jest
dopilnowanie, aby nie przedłużać zajęć kosztem przerwy oraz aby pozostawić
salę lekcyjną we właściwym stanie, tzn. odpowiednio ustawić stoliki, dosunąć
krzesła, zmazać tablicę, otworzyć okno celem wywietrzenia pomieszczenia,
ouczniowie opuszczają salę lekcyjną za zgodą nauczyciela.
Nagrody

1. Przewiduje się następujące rodzaje nagród i wyróżnień:
o za szczególne osiągnięcia ucznia i wzorową postawę uczniowską:
pochwała wychowawcy udzielana na forum klasy,
pochwała dyrektora szkoły udzielana na forum szkoły, dyplom uznania,
nagroda rzeczowa.
oza szczególne osiągnięcia lub aktywną pracę na rzecz szkoły w ciągu
całego etapu edukacyjnego:
list gratulacyjny dla ucznia lub jego
rodziców, nagroda książkowa,
- wpis do Złotej Księgi.
oza bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie
uczniowie otrzymują:
- świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem zgodnie
z odrębnymi przepisami.

o dla ucznia szczególnie wyróżniającego się na forum szkoły:
nagroda dyrektora szkoły.
2. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.
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Kary

Za nieprzestrzeganie zasad kontraktu klasowego, przepisów szkolnych,
regulaminów pracowni, niszczenia mienia szkolnego przewiduje się upomnienie:
D ustne

przez nauczycielalwychowawcę tzw. rozmowa dyscyplinująca, D
pisemne upomnienie nauczyciela - uwaga w dzienniku,
D ustne upomnienie pedagoga szkolnego, sporządzenie notatki,
D ustne upomnienie nauczyciela udzielone na forum klasy z wpisem do zeszytu
godzin wychowawczych i powiadomienie rodzica,
D wezwanie ucznia wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) do pedagoga
szkolnego,
D wezwanie ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) do dyrektora szkoły lub na
posiedzenie Zespołu Wychowawczego - nagana dyrektora szkoły,
D w wyjątkowych przypadkach, gdy dotąd podjęte środki wychowawcze nie
przynoszą oczekiwanej poprawy, Zespół Wychowawczy może podjąć decyzję
o karnym przeniesieniu ucznia do równoległej klasy za porozumieniem stron na
okres 1 - 3 miesięcy lub do końca etapu kształcenia.
Szkoła poprzez wychowawcę klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
Inne ważne ustalenia
D W czasie

zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu
szkoły,
D czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w
planie zajęć ucznia,
D podczas przerw międzylekcyjnych, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą
przebywać na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego,
D w dni zimne i deszczowe uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły,
D uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od
zajęć, o ile znajdują się pod opieką nauczyciela upoważnionego przez
dyrektora szkoły,
D uczniowie nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego,
D obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania środków szkodliwych dla
zdrowia przez uczniów,
D obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie lekcji,
D nauczyciel ma prawo skonfiskowania telefonu komórkowego uczniowi, który
używał go w czasie lekcji,
D skonfiskowany telefon zostaje zwrócony rodzicowi ucznia,
D szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste uczniów (w
tym telefony komórkowe) oraz okrycia wierzchnie pozostawione poza szatnią,
D uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w czasie ich
trwania w świetlicy szkolnej,
D za zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń
ponosi karę dyscyplinarną, a jego rodzice lub prawni opiekunowie
odpowiedzialność materialną,

6

:J

rodzice kontaktujący się z nauczycielami w wyznaczonym terminie 'nie mogą
przeszkadzać w prowadzeniu 1ekcji.

Regulamin powinien być podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej i
znajdować się będzie w bibliotece. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu
przez Radę Pedagogiczną.
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