REGULAMIN

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 im.
Piotra Latoski
w Rudzie Śląskiej
Regulamin Szkoły opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 1996r. Nr 67, poz.329 z póżn.zm.)

Dotyczy szkół:

Technikum Nr 4 , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Wstęp

Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim,
kształcąca i wychowującą uczniów zgodnie z postępami tradycji
narodu polskiego, uniwersalnymi zasadami etyki i poszanowaniem
chrześcijańskiego systemu wartości. Celem i zadaniem szkoły jest
wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia
wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy.
Kształcenie i wychowanie mają służyć rozwijaniu u młodzieży
poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla
polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się
na kultury Europy i świata. Szkołę powinny cechować demokratyzm
oraz samorządność. Za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw
odpowiedzialni są : Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i
młodzież.

Rozdział I

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich
zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych
przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Realizacji tego celu służyć będą: indywidualna praca z uczniem na
lekcjach, różnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i
pozaszkolnych kół zainteresowań, wycieczki naukowe, działalność
organizacji młodzieżowych .
3. Uczeń w czasie nauki w szkole, po spełnieniu odpowiednich
warunków, ma prawo do indywidualnego toku kształcenia.

4. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela,
poszerzyć ją, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych.
Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz prowadzić dyskusje z
treściami zawartymi w podręczniku i przekazanymi przez
nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentowania szkoły w
olimpiadach przedmiotowych, kursach, przeglądach artystycznych i
zawodach .
6. Uczeń biorący czynny udział w różnego rodzaju zawodach
sportowych ma prawo do zwolnienia z pytania w dniu zawodów i
dzień po zawodach, przystępując do konkursów przedmiotowych i
imprez artystycznych ma prawo do zwolnienia z pytania na dzień
przed konkursami i w dniu konkursów i jeden dzień po konkursie.
7. Uczniowie są zobowiązania do uzyskania potwierdzenia udziału w
wymienionych zawodach, imprezach przez nauczyciela prowadzącego
i poinformowania o tym wychowawcy klasy.

Rozdział II
Stosunek uczniów do nauki
1. Uczeń jest zobowiązany do :
- rzetelnej, systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w
zajęciach lekcyjnych,
- terminowego wykonywania zadań domowych,
- jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki,
2. Uczeń ma prawo :
- zwracać się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych
problemów omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach
domowych,
- do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeżeli
zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba,
wypadek losowy, słabsze zdolności),
- do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze, w
przypadku przedmiotu o wymiarze 1 godziny w tygodniu uczeń ma
prawo do jednego nieprzygotowania. Uczniowie zgłaszają
nieprzygotowanie na początku lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje
także prace domowe. Zasady nieprzygotowania ustala nauczyciel.
- do jawności ocen - ocena może być wpisana do zeszytu ucznia,
- do powiadamiania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i

wychowawcę klasy o przewidywanych dla niego ocenach
semestralnych,
3. Należy powiadomić ucznia i jego Rodziców o przewidywanym dla
niego półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym na minimum 3
tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych (półrocze, rok
szkolny). Forma powiadamiania: listownie lub za podpisem rodzica
(opiekuna) w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie przedmiotowym.
4. Oceny z przedmiotów nauczania wystawia się uczniowi wyłącznie
za wiadomości i umiejętności.
5. Zachowanie ucznia w szkole ustala się w oparciu o odrębny
regulamin
6. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych
zadań szkolnych:
- uczniów powiadamia się o pracy pisemnej na tydzień przed
zrealizowaniem (wpis w dzienniku lekcyjnym),
- w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian klasowy
(trwający nie mniej niż 40 minut),
- w tygodniu mogą się odbyć tylko 3 sprawdziany klasowe dla szkół
uczęszczających 5 dni do szkoły, tylko 2 sprawdziany klasowe dla
szkół uczęszczających 2 i 3 dni do szkoły,
- prace klasowe muszą być poprawione w ciągu 2 tygodni, omówione
na lekcji i przedstawione uczniowi do wglądu,
- krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) dotyczą tylko 3 ostatnich
lekcji – mogą być niezapowiedziane. Powinny one być poprawione i
sprawdzone w terminie 1 tygodniowym i dane uczniowi do wglądu,
- na 2 tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie
prac klasowych.
7. Na życzenie ucznia lub rodziców nauczyciel ma obowiązek
uzasadnić postawioną ocenę.

Rozdział III
Kultura osobista i dyscyplina.

1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz
kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i
kolegów.
2. Uczeń ma obowiązek :
- zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
zgodnie z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i
kulturalnymi,
- postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i
tradycję szkoły, tworzyć jej autorytet,
- dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich
wulgaryzmów,
- okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły,
Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiemu
Szkoły i Samorządu Klasowego,
- przestrzegać zasad współżycia społecznego a w szczególności:
 okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom,
 szanować godność osobistą drugiego człowieka,
 przeciwdziałać lekceważeniu obowiązków szkolnych przez
innych uczniów,
 stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,
przeciwdziałać wszelkim przejawom brutalności, chamstwa,
zarozumialstwa a także zapobiegać plotkarstwu.
3. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia mienia
szkolnego, dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych
oraz otoczenia szkoły.
4. Uczeń lub zespół klasowy są materialnie odpowiedzialni za
dokonane zniszczenia pomieszczeń, sprzętu szkolnego. Usunięcie
zniszczeń lub ich skutków oraz ewentualne finansowe pokrycie
szkody musi nastąpić w ciągu 1 tygodnia od ich spowodowania.
5. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczania
na zajęcia szkolne.
6. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest
pisemne lub ustne usprawiedliwienie rodziców lub opiekunów.
7. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić na pierwszej
lekcji wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły.
8. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych udziela wychowawca klasy
lub nauczyciel ze swojej lekcji (odpowiedzialność za ucznia ponosi
nauczyciel zwalniający).
9. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są
powiadomić szkołę (osobiście , telefonicznie, telegraficznie lub

pisemne) o planowanej dłuższej nieobecności: jak np. choroba,
szpital.
10.Spóźnienia na pierwszą lekcję powyżej 15 minut traktuje się
jako nieobecność na lekcji. Spóźnienia na pozostałe lekcje
traktowane będą jako nieobecność. Uczeń z przyczyn losowych
może spóźnić się 3 razy w semestrze tylko na pierwszą lekcję.
Przyczynę spóźnienia należy wyjaśnić z wychowawcą.
11.Uczeń, który bez uzasadnionego powodu przebywa w czasie
obowiązujących go zajęć lekcyjnych poza klasą ( pracownią) może
być posądzony o zaistniałe w tym czasie uszkodzenia mienia
szkolnego oraz kradzieże i potraktowany zgodnie z p. 4 rozdz. III.
12. Nie usprawiedliwione godziny i spóźnienia na zajęcia szkolne
obniżają z zachowania.
13. Uczeń ma obowiązek przebywać w szkole w czystym,
schludnym i stosownym ubraniu. Zakazuje się przychodzenia do
szkoły w niestosownych strojach oraz elementach ubioru
wskazujących na przynależność do subkultur młodzieżowych.
14. Zabrania się przebywania na terenie szkoły w nakryciach głowy
15. Zakazuje się wnoszenia napojów na lekcje.
16. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe (zakazuje się
przynoszenia kurtek do klas).
17. W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój
odświętny.
18. Każdy uczeń jest zobowiązany nosić w szkole przy sobie
legitymację szkolną.
19. Obowiązkiem ucznia jest :
 sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych

zadań, np. dyżur szkolny lub dyżur w klasie,
 zaznajomienie się i potwierdzenie własnym podpisem
obowiązujących go w szkole regulaminów,

 dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne, swoich kolegów

poprzez przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych
obowiązujących w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych,
wycieczek i korzystania ze środków lokomocji,
 ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed
zniszczeniem lub kradzieżą,
20. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej
przez uczniów wartościowe przedmioty
21. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz
palenia tytoniu, picia alkoholu, rozprowadzania i używania
narkotyków lub innych środków odurzających. Powyższe
wykroczenia zagrożone są wydaleniem ze szkoły.

Rozdział IV
Sprawy opiekuńczo – wychowawcze i zdrowotne.
1.Uczeń ma prawo do
 stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków

nauki i innych zajęć szkolnych zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozporządzeniach władz oświatowych a
dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole,
 korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, której
organizatorem jest szkolna służba zdrowia,
 wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw
świątecznych.
2. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na
podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę
służby zdrowia i zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły.
3.Uczennica będąca w ciąży ma prawo do pomocy w ukończeniu
przez nią edukacji (urlop z wyznaczeniem dodatkowych terminów
egzaminów w okresie 6 miesięcy po upływie terminów
obowiązkowych, zwolnienia z zajęć wf i niektórych zajęć PO).
4. Uczeń znajdujący się w trudnych warunkach materialnych ma
prawo uzyskać pomoc materialną w miarę posiadanych środków z
budżetu lub Rady Rodziców. Przepisy dotyczące pomocy
materialnej dla uczniów zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 4.08.1993r. z późn. zm.)

5.Uczeń ma prawo do 2 wycieczek rekreacyjno-poznawczych w
roku szkolnym, z prawem wykorzystania na nie 3 dni zajęć
szkolnych.
6.Obowiązkiem ucznia jest wykonanie wszelkich obowiązkowych
badań lekarskich i szczepień ochronnych.

Rozdział V
Nagrody i kary.
1. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę ,
wybitne osiągnięcia w kulturze i sporcie uczeń może otrzymać
następujące wyróżnienia i nagrody :
 Pochwałę wobec klasy udzieloną przez nauczyciela,
wychowawcę klasy.
 Pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej szkoły (apel
szkolny).
 Dyplom i nagrodę w formie upominku rzeczowego z funduszu
Rady Rodziców.
 Wyróżniające świadectwo zgodnie z regulaminem oceniania.
 Anulowanie poprzednio otrzymanych kar dyscyplinarnych.
 Stypendium za dobre wyniki w nauce zgodnie z oddzielnym
regulaminem pomocy dla uczniów.
 Wpisanie na świadectwie osiągnięć uzyskanych w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na
szczeblu wojewódzkim i centralnym.
2. Kara może być udzielona za:
 nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,
 nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji i instytucji
upoważnionych do wydawania odpowiednich zarządzeń
odnoszących się do życia szkolnego,
 naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych
udokumentowanych faktami oraz odpowiednimi
orzeczeniami.

3.Kara może być udzielona w następującej formie:
 Ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy.
 Upomnienie udzielone przez nauczyciela uczącego w klasie lub










nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy z wpisem do
dziennika lekcyjnego.
Nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do
dziennika lekcyjnego.
Upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielona ustnie przez
Dyrektora Szkoły (wpis do dziennika lekcyjnego).
Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły publicznie
(radiowęzeł, apel).
Zawieszenie przez Dyrektora Szkoły w zajęciach
obowiązkowych do czasu podjęcia decyzji przez Radę
Pedagogiczną. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 2
tygodnie.
Nagana Rady Pedagogicznej z ostrzeżeniem o możliwości
wydalenia ze szkoły.
Przeniesienie do innej szkoły.
Skreślenie z listy uczniów.

4. Wydalenia ucznia ze szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły na
podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgu opinii
Samorządu Szkolnego.
5.Powodem skreślenia z listy uczniów może być poważne
wykroczenie spowodowane przez niego na terenie szkoły lub poza
nią w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, w szczególności :
 Udowodniona działalność przestępcza mająca związek ze
szkołą lub uczniami
 Spowodowanie bójki, w wyniku której nastąpiło uszkodzenie
ciała lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu
 Rozboje, kradzież i włamania.
 Łamanie przepisów ustawy antyalkoholowej lub szerzenie
narkomanii.
 Znęcanie się nad uczniami - zwłaszcza I klas.
 Działalność naruszającą w rażący sposób zasady tolerancji
światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej.

 Celowe zniszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, o ile

w odpowiednim terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku
naprawienia szkody.
 Rażące niedostosowanie się do regulaminu szkoły,
lekceważenie obowiązków szkoły lub opuszczenie 50% zajęć
lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
6. Dyrektor szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji
administracyjnej.
7. Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (uczeń,
rodzice) o podjętej decyzji i możliwości odwołania się od niej
zgodnie z ustawą z dnia 14.03.1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z dn.28.03.1980r. Nr 9, poz.26 z
późn. zm.).
8. Uczeń ma prawo odwołać się w terminach określonych w KPA
od kary wychowawcy klasy do Dyrektora Szkoły, od kary
Dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej, od Rady
Pedagogicznej lub decyzji Dyrektora Szkoły do organu
nadzorującego szkołę.
9. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nie dłużej niż
na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców, wychowawcy klasy lub innej
działającej w szkole organizacji młodzieżowej lub
uczniowskiej.
10. Wszystkie kary i pochwały podaje się do wiadomości
społeczności uczniowskiej (wywieszenie na tablicy ogłoszeń).

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
1. Dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim
organizuje co najmniej raz w semestrze spotkanie z

przedstawicielami wszystkich uczniów szkoły, w celu wymiany
opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.
2. Ocena realizacji postanowień regulaminu szkolnego będzie
dokonywana raz w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Szkoły – przez zespół powołany przez Dyrektora szkoły,
składający się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, młodzieży
i rodziców. Wnioski z pracy Zespołu zostaną wprowadzone do
planu pracy szkoły.
3. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym.
Nowelizacja będzie dokonywana każdego roku przez zespół
wymieniony w punkcie 2 rozdziału VI.
4. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzane uzupełnienia i
problemy, które wynikają z nowych dokumentów Ministerstwa
Edukacji Narodowej, corocznych instrukcji w sprawie
kształcenia i wychowania oraz innych zarządzeń.
5. Regulamin niniejszy obowiązuje w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
od dnia 03-09-2012r..

