
Regulamin ucznia Zespołu Szkół   
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

 
 
Podstawa prawna:                                                                                                                                                  
Statut Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym 

1.  Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do (§ 31 Statutu Zespołu Szkół): 
     1) Ŝyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 
     2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  
         umysłowej; 
     3) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi; 
     4) zapoznania się z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów oraz sposobami  
         kontroli postępów w nauce; 
     5) odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, w czasie przerw świątecznych i ferii;  
         na przerwy świąteczne, ferie i z piątku na poniedziałek nie zadaje się prac domowych; 
     6) poszanowania godności własnej, swoich spraw osobistych, rodzinnych i koleŜeńskich  
         oraz swej własności osobistej; 
     7) swobodnego wyraŜania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli  
         nie narusza tym dobra innych osób; 
     8) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestniczenie w dodatkowych  
         zajęciach edukacyjnych i korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków  
         dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;   
     9) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi  
         formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
    10) korzystania z opieki i pomocy pedagoga szkolnego; 
    11) uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie prac klasowych  
          z poszczególnych przedmiotów; 
    12) pisania najwyŜej dwóch prac klasowych w tygodniu, nie więcej niŜ jednej w ciągu dnia  
          (nie dotyczy to kartkówek sprawdzających wiedzę ucznia z 1 – 2 lekcji ostatnio niezaleŜnych  
          od nauczyciela, to uczniowie piszą ją na najbliŜszej lekcji danego przedmiotu bez względu 
          na ilość prac klasowych w danym tygodniu; 
    13) pomocy w przypadku trudności w nauce i powtórnego sprawdzenia swej wiedzy  
          i umiejętności, we wspólnie z nauczycielem uzgodnionym terminie, gdy uczeń nie radzi  
          sobie z opanowaniem materiału; 
    14) w sytuacjach konfliktowych do bycia wysłuchanym przez wychowawcę oddziału,  
          a w przypadku kiedy nie rozwiązuje to problemu, przez Dyrektora szkoły; 
    15) realizacji indywidualnego toku lub programu nauki po spełnieniu wymagań  
          określonych w odrębnych przepisach. 
 
2.  W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają  
      prawo do: 
      1) złoŜenia skargi do wychowawcy oddziału lub pedagoga; 
      2) złoŜenia pisemnej skargi, podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów), do  Dyrektora  
          szkoły, jeŜeli działania podjęte przez wychowawcę lub pedagoga okazały się ich zdaniem  
          nieskuteczne;                                                                                                            
      3) Dyrektor rozpatruje skargę i w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia informuje pisemnie  
           o podjętych działaniach. 
3.  Uczeń Zespołu Szkół zobowiązany jest do (§ 32 Statutu Zespołu Szkół): 
     1) godnego reprezentowania szkoły swoją postawą; 



     2) systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne; 
     3) naleŜytego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego udziału w nich, a takŜe  
         niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 
     4) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 
     5) zwracania się z naleŜytym szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły  
         oraz do pozostałych uczniów; 
     6) przeciwstawiania się przemocy, brutalności, wulgaryzmom, stawania w obronie  
        słabszego i krzywdzonego; 
     7) szanowania mienia, przekonań i poglądów innych osób; uczeń jest zobowiązany  
         do naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy; 
    8) szanowania mienia szkoły i dbania o jej estetyczny wygląd; 
    9) ścisłego i bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu,  
        uŜywania narkotyków i innych środków odurzających; 
 10 ) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów zagraŜających bezpieczeństwu; 
 11)  przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych  
        urządzeń elektronicznych podczas lekcji; 
        a) zabrania się korzystania w czasie lekcji z w/wym. urządzeń; 
        b) zabrania się nagrywania, filmowania, fotografowania uczniów i pracowników szkoły  
            bez ich zgody; 
        c) zabrania się umieszczania w Internecie filmów i zdjęć uczniów i pracowników szkoły; 
        d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, odtwarzacze inne  
            urządzenia przynoszone do szkoły; 
  12) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły; 
  13) respektowanie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły (regulaminu ucznia,  
        regulaminu pracowni informatycznej, biblioteki, świetlicy, placu zabaw). 
 
4.  Na mocy § 34 Statutu w Zespole Szkół nagrody i wyróŜnienia przewidziane są za: 
     1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 
     2) wzorową  postawę; 
     3) wybitne osiągnięcia; 
     4) dzielność i odwagę. 
 
5.  Szczególnie wyróŜniający się uczeń moŜe otrzymać następujące nagrody i wyróŜnienia: 
     1) pochwała udzielona przez nauczyciela, wychowawcę; 
     2) pochwała udzielona przez Dyrektora szkoły; 
     3) dyplom uznania za szczególne osiągnięcia; 
     4) list pochwalny, gratulacyjny do rodziców; 
     5) umieszczenie informacji o sukcesie ucznia na stronie internetowej szkoły, wywieszenie  
         dyplomu na terenie szkoły, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych); 
     6) nagrody ksiąŜkowe lub rzeczowe (sponsorowane).  
 
6.  Na mocy § 35 Statutu w Zespole Szkół za lekcewaŜenie nauki, obowiązków,  
     nieprzestrzeganie regulaminu uczeń moŜe otrzymać następujące kary:      
     1) upomnienie nauczyciela, wychowawcy oddziału ustne lub pisemne – wpis dotyczący  
         przewinienia do dzienniczka ucznia lub zeszytu; 
     2) upomnienie Dyrektora szkoły ustne lub pisemne; 
     3) naganę – udzieloną przez Dyrektora szkoły; 
     4) wykonanie dodatkowych prac na rzecz oddziału lub szkoły. 
 
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 18 listopada 2010 r. 


