
 

Regulamin uczniowski                                                                          

szkoły młodzieżowej 

 
I. PRAWA UCZNIA 

 
Uczeń ma prawo: 

1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzysta-

niu wszystkich możliwości szkoły. 

2. Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyja-

śnień i odpowiedzi w sposób społecznie akceptowany. 

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

4. Do współgospodarzenia szkołą w ramach samorządu uczniowskiego. 

5. Do jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny 

z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności). 

6. Do jawnego ustalania oceny  zachowania. 

7. Do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wia-

domości ( w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian całogodzinny, a w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy). 

9. Do brania udziału w obozach, wycieczkach i innych formach rekreacji organizowanych 

przez szkołę. 

10. Do reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

11. Do korzystania zgodnie z obowiązującymi kryteriami ze wszystkich form pomocy mate-

rialnej świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła. 

12. Do korzystania z istniejących na terenie szkoły gabinetów przedmiotowych, biblioteki, 

czytelni, bufetu zgodnie z planem zajęć szkolnych. 

13. Do wynagradzania za pracę w wysokości przewidzianej przepisami - dotyczy uczniów 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 zatrudnionych jako pracownicy młodociani. 

14. Do przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwanie od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 

15. Do konsultacji i pomocy nauczyciela lub pedagoga wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowa-

niem materiału. 

16. Do pomocy ze strony kolegów w ramach samopomocy koleżeńskiej. 



17. Do zdawania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych według przepisów prawa 

oświatowego oraz zawartych w WSO. 

 

II. PRZYWILEJE UCZNIA 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z 

nauczycielem przedmiotu. 

2. Uczeń dyżurny ma prawo do wydawania poleceń kolegom odnośnie zachowania i spraw 

porządkowych. 

 

 
III. OBOWIĄZKI UCZNIA 

 
Podstawowym obowiązkiem ucznia jest systematyczna, rzetelna praca nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i umiejętności, wszechstronne rozwijanie swoich uzdolnień, by w przyszłości 

osiągać sukcesy osobiste i zawodowe. 

 

Uczeń ma obowiązek: 
1. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły.  

2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczy-

stej. 

3. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę. 

4. Rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności. 

5. Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych 

przez siebie zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. 

7. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego. 

8. Przestrzegania zasad współżycia społecznego,  a szczególnie: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

d) poszanowania godności osobistej i wolności drugiego człowieka 

e) nierozpowszechniania treści obraźliwych na portalach 

społecznościowych, zachowania tajemnicy w sprawach osobistych powierzonych w za-

ufaniu, chyba że zagraża to życiu i zdrowiu powierzającego. 

f)  dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: uczeń nie pali tytoniu, 

nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i 

schludny. 



g) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, staranie się o utrzymanie czystości 

i porządku na terenie szkoły. 

h) dbałość o schludny wygląd:  

 dziewczęta obowiązuje strój bez głębokiego dekoltu, spódnica lub spodenki poniżej 

kolan, zabrania się też stosowania  mocnego makijażu  

 chłopcy nie mogą nosić  bluz z prowokacyjnymi napisami  lub obrazkami, a 

spodnie powinny sięgać  minimalnie do kolan. W pomieszczeniach szkoły zabrania 

się noszenia nakryć głowy (czapeczki, kapturki, kominiarki) 

i)Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni – na lekcje nie 

wolno wnosić kurtek.  

j) wyłączanie telefon wchodząc na zajęcia. NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH NIE UŻY-

WA SIĘ TELEFONU DO ŻADNYCH CELÓW 

k) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody. 

l) przedkładania w terminie usprawiedliwienia opuszczonych godzin, obowiązku posiadania 

dzienniczka ucznia. 

m) informowanie rodziców lub opiekunów prawnych o wynikach w nauce. 

9. Uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną i okazywać  ją  na żądanie osób upoważ-

nionych. 

10. Powinien brać czynny udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 

11. Uczeń  ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących ochrony naturalnego środowi-

ska człowieka. 

12. Uczniowie, którzy są zwolnieni przez lekarza specjalistę z zajęć wychowania fizycznego, 

na początku semestru lub roku szkolnego powinni dostarczyć zwolnienie do wicedyrekto-

ra. 

13. Uczniowie należący do klubów sportowych działających poza szkołą, powinni dostarczyć 

zaświadczenie z klubu o takiej przynależności (do wicedyrektora). 

14. W szkole obowiązuje prowadzenia przez cały okres nauki  "Dzienniczka ucznia" celem: 

a) ewentualnego wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia w szkole 

b) informowania rodziców lub opiekunów prawnych o wynikach w nauce 

c) zamieszczania korespondencji wychowawcy, nauczycieli, do rodziców lub opiekunów. 

 

 

 

 

 



IV. NAGRODY 

 
1.Rada Pedagogiczna, wychowawca, opiekunowie organizacji, instruktorzy praktycznej na-

uki zawodu, kół zainteresowań, aktyw młodzieżowy mogą wyróżnić ucznia za: 

1.1. Bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie. 

1.2. Dokonanie widocznej poprawy zachowania i nauki 

1.3. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

1.4. Wysoką frekwencję w ciągu roku szkolneg 

1.5. Osiągnięcia sportowe. 

1.6. Aktywny udział w pracach organizacji młodzieżowych. 

1.7. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

następującymi nagrodami: 

a) Pochwałą wobec społeczności szkolnej. 

b) Pochwałą udzieloną przez dyrektora lub wychowawcę na zebraniu rodziców. 

c) Nagrodą książkową lub rzeczową. 

d) Udziałem w atrakcyjnych wycieczkach lub obozach. 

e) Udziałem w projektach edukacyjnych i szkoleniach. 

f) List gratulacyjny do rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

2. Uczniowie,  który  otrzymują najwyższą średnią ocenę w  danym  typie  szkoły  oraz wyso-

ką   ocenę  z   zachowania   są typowani   przez   radę  pedagogiczną  i   samorząd uczniowski 

do stypendium . 

 

3. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane 

uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w 

szczególności: 

a) laureatowi   międzynarodowej   olimpiady   lub   laureatowi   i   finaliście   olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 

b) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub 

stowarzyszenie naukowe; 

c) uczniowi   szkoły  ponadgimnazjalnej   uzyskującemu  najwyższe  wyniki   w  nauce we-

dług indywidualnego programu lub toku nauki; 

d) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie prze-

pisów w  sprawie  zasad i  warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zaję-

ciach przewidzianych tokiem  studiów na kierunkach  zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad 

zaliczania tych zajęć; 

e) uczniowi,   który   uzyskał   wysokie   wyniki   we   współzawodnictwie   sportowym na 

szczeblu krajowym lub międzynarodowym. /Dz.U. nr 281 poz. 2781 art.90i.1 z 2004r./ 



 

4. Uczniowie,  którzy uzyskują średnią ocen  na koniec  roku  szkolnego 4,75  i  ocenę za-

chowania co najmniej bardzo dobry otrzymują świadectwo promocyjne z wyróżnieniem. 

 

5. Nazwiska uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów i promocję z 

wyróżnieniem, zostają wpisane do kroniki szkoły i na stronę internetową szkoły. 

 

6. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali wysokie średnie otrzymują nagrody 

rzeczowe lub otrzymują listy pochwalne przyznawane przez Radę Pedagogiczną , lub przez 

dyrektora szkoły, lub list gratulacyjny dla rodziców,  a ich nazwiska zostają upublicznione 

społeczności szkolnej.  

 

7. Uczniowie    reprezentujący    szkołę    na    konkursach    i     olimpiadach    sportowych  i  

przedmiotowych,   otrzymują rzeczowe  nagrody lub  listy gratulacyjne  dla  rodziców  oraz  

ich  nazwiska zostają wpisane  do  kroniki   szkolnej i na stronę internetową szkoły. 

 

8. Uczniowie wyróżniający  się wzorową postawą uczniowską,  pracą na rzecz  szkoły  i śro-

dowiska lub innymi osiągnięciami otrzymują: 

a) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły, 

b) pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy, 

c) pochwałę wychowawcy wobec rodziców, 

d) pochwałę pozostałych nauczycieli wobec uczniów i wychowawcy klasy 

e) nagrodę rzeczową  

 Pochwały odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych. 

 

9. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego wykazali się 100% frekwencją, otrzymują 

nagrody rzeczowe, ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły i na stronę internetową 

szkoły. 

 

 

 

V. KARY 

1. W stosunku do uczniów niewywiązujących się ze swoich obowiązków, naruszających regu-

lamin oraz honor i dobre imię szkoły mogą być stosowane kary dyscyplinarne. 

 

2. Karami dyscyplinarnymi są: 

a) upomnienie   ustne   wychowawcy   klasy   udzielone   w   obecności   uczniów   klasy (ad-

notacja w dzienniku klasowym), 

b) nagana wychowawcy klasy (adnotacja w dzienniku klasowym), 

c) nagana dyrektora szkoły, której konsekwencją jest obniżenie oceny z zachowania  

d) skreślenie z listy uczniów 



e) przeniesienie do innej klasy lub szkoły 

 

3. Kara wobec ucznia może być nałożona na wniosek: 

a) wychowawcy klasy 

b) dyrektora szkoły 

c) każdego innego pracownika szkoły, który stwierdził ewidentne naruszenie Regulami-

nu Uczniowskiego 

d) kierownika warsztatów szkolnych i nauczyciela praktycznej nauki zawodu 

e) Samorządu Uczniowskiego. 

4. Decyzję o nałożenie na ucznia określonej kary podejmuje: 

a) wychowawca (upomnienie przez wychowawcę wobec klasy, upomnienie lub nagana 

na apelu) 

b) Zespół Wychowawczy do Spraw Uczniów 

c) Rada Pedagogiczna 

 

5. Kary mogą być nałożone za następujące wykroczenia: 

 

a) Zaniedbywanie się w nauce. 

b)  Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia 

c) Niszczenie mienia społecznego. 

d) Picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków. 

e) Wybryki chuligańskie. 

f)  Łamanie przepisów bhp. 

g)  Nieprzestrzeganie innych zasad niniejszego regulaminu może zastosować następujące 

kary: 

 pisemne upomnienie udzielone przez wychowawcę 

 pisemne upomnienie udzielone przez dyrektora 

 upomnienie dyrektora szkoły na apelu szkolnym 

 nagana dyrektora szkoły na apelu szkolnym 

 postawienie ucznia na Zespole Wychowawczym d/s  uczniów, który określi  dalsze ka-

ry: 

 pobyt warunkowy w szkole 

 przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole 

 przeniesienie do innej szkoły 



 skierowanie wniosku do Rady Pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy. 

 

 

6. Karę   dyscyplinarną  można   zastosować   w   ciągu   7   dni   od   uzyskania  wiadomości  

o zaistniałym incydencie, nie później niż 30 dni od zajścia zdarzenia. 

 

7. Notoryczne nieprzestrzeganie przez ucznia zasad korzystania z telefonu komórkowego                            

i innych urządzeń elektronicznych, powoduje stosowanie kolejnych kar regulaminowych. 

 

8. O rodzaju i przyczynach zastosowania kary, wychowawca klasy zobowiązany jest  powia-

domić rodziców (prawnych   opiekunów) ucznia  ustnie   (wezwanie   rodziców do szkoły lub 

informacja telefoniczna)  lub pisemnym zawiadomieniem, przesłanym za pośrednictwem se-

kretariatu szkoły  oraz odnotować tą informację  w dzienniku szkolnym przy nazwisku 

ucznia. 

 

9.  Kary naruszające nietykalność i godność ucznia nie mogą być stosowane. 

 

10. Od nałożonej kary, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do 

rady pedagogicznej w ciągu 7 dni od powiadomienia ich o tym fakcie. 

 

11. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ponownego zwołania  Rady Pedagogicznej, rozpa-

trzenia sprawy i podjęcia decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania. 

 

 

12.Rada Pedagogiczna po przeprowadzeniu postępowania ma prawo: 

a) utrzymać karę w mocy, 

b) zawiesić wykonanie kary na okres nie krótszy niż jeden semestr 

c) uchylić karę, jeśli została nałożona na ucznia bezpodstawnie. 

 

13. Dyrektor szkoły, nauczyciel dyżurny lub nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem po-

wiadamiają rodziców (prawnych opiekunów), oraz w uzasadnionych przypadkach organ poli-

cji, gdy: 

a) uczeń przebywa w szkole a także podczas imprez szkolnych i wycieczek po spożyciu alko-

holu, 

b) uczeń spożywa, posiada lub rozprowadza narkotyki na terenie szkoły oraz  podczas imprez 

szkolnych, 

c) uczeń dopuścił się kradzieży na terenie szkoły, 

d) uczeń w wyniku agresywnego zachowania naraził zdrowie lub życie ludzkie, 

e) uczeń używał wulgaryzmów i gróźb w stosunku do nauczycieli, pracowników lub uczniów 

szkoły, lub uciekał się wobec nich do rękoczynów. 

 



14. Skreślenie z listy uczniów może mieć miejsce w przypadkach, gdy uczeń: 

a) nie rozpoczął nauki w szkole w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego, nie za-

wiadamiając szkoły o przyczynie i nie odpowiadając na pisemne zawiadomienie wysłane 

przez wychowawcę klasy za pośrednictwem sekretariatu szkoły, 

b) wszedł w konflikt z prawem i został skazany prawomocnym wyrokiem, a jego dalsze za-

chowanie nie ulega poprawie 

c) spożywał alkohol lub przebywał w stanie nietrzeźwym w szkole lub na imprezach organi-

zowanych przez szkołę (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) 

d) rozprowadzał lub zażywał na terenie szkoły środki odurzające, 

e) zniszczył majątek szkoły i uchyla się od pokrycia kosztów naprawy zniszczeń, 

f) wielokrotnie zachował  się arogancko lub wulgarnie wobec pracowników szkoły, a zasto-

sowane wobec niego kary przewidziane w regulaminie nie spowodowały poprawy zachowa-

nia, 

g) jest uczniem pełnoletnim, ma bardzo słabą frekwencję i zastosowano wobec niego wszyst-

kie kary dyscyplinarne.   

 

 

15. Wszystkie kary regulaminowe muszą być wpisane do dziennika lekcyjnego przy uwa-

gach o uczniu w dzienniku i podane do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych 

 

VI. TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY 

1. W razie podważenia kary nałożonej na ucznia, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie 

mogą wnieść sprzeciw (odwołanie od kary). 

2. Tryb odwoływania się jest następujący: 

a) uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni) składają pisemne oświadczenie z prośbą 

o anulowanie kary do wychowawcy klasy 

b) wychowawca klasy przedstawia wniosek organowi, który nałożył na ucznia karę 

c) w przypadku utrzymania kary w mocy, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mo-

gą odwoływać się do Rady Pedagogicznej 

d) od decyzji Rady Pedagogicznej odwołanie nie przysługuje. 

 

VII. Procedura skreślania ucznia z listy uczniów  

 

Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów za: 

 

1. Naruszenie postanowień określonych po podpisaniu pobytu warunkowego w szkole, np. 

powtarzające się wagary. 

2. Pobicie i znęcanie się nad uczniami klas młodszych lub nad innymi uczniami. 



3. Kradzieże własności uczniów i pracowników szkoły. 

4. Celowe zamierzone niszczenie lub kradzież mienia szkolnego. 

5. Przynoszenie, rozprowadzanie, używanie narkotyków, jak również zachowywanie wskazujące na 

zażywanie środków zaburzających świadomość ucznia. 

6. Przynoszenie, spożywanie i stan wskazujący na spożywanie alkoholu. 

7. Ciągłe, natarczywe przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji i inne rażąco – naganne zachowanie na 

terenie szkoły i poza nią. 

8. Powtarzające się ucieczki z wybranych lekcji. 

 

Wniosek o skreślenie z listy uczniów przedstawiany jest na Radzie Pedagogicznej po uprzednim 

skonsultowaniu się z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, samorządem klasowym najczęściej 

sprawa ucznia jest rozpatrywana na Zespole Wychowawczym ds. ucznia. 

Członkowie Rady Pedagogicznej po zapoznaniu się z przebiegiem zdarzenia dotyczącego danego 

ucznia wyraża swoje zdanie poprzez głosowanie jawne. 

Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. O fakcie skreślenia ucznia decyzją Rady Pedago-

gicznej powiadamiani są rodzice ucznia odrębnym pismem. Kserokopia tego pisma pozostaje                         

w dokumentach szkolnych (Sekretariat Uczniowski). 

 

 

 

 

 

 

 

 


