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Regulamin Szkoły 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku 
 
Regulamin opracowano w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm), ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statut ZSP w Pomiechówku. 
 
Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu, zgodnie z potrzebami codziennej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Dokument ten nie jest w stanie uregulować wszystkich sytuacji 
wynikających z życia szkoły, gdyż nie wszystko da się zamknąć w postanowieniach 
formalno-prawnych. Mimo to uznaje się, że przyczyni się do sprawnego funkcjonowania 
szkoły. Wychowawcy klas są zobowiązani do przedstawienia regulaminu uczniom – na 
zajęciach z wychowawcą, rodzicom – na zebraniach. 
 
 

 
ROZDZIAŁ I 

Tradycje i ceremoniał szkoły 
 
1. Uczeń ma prawo i obowiązek zapoznania się z historią szkoły oraz z postacią jej patrona. 
2. Uczeń jest zobowiązany do szanowania historii szkoły oraz do kultywowania jej tradycji. 
3. Każdy uczeń ma obowiązek znać hymn państwowy oraz godnie reprezentować szkołę. 
4. Do ceremoniału szkolnego należą: 

• Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, 
• Ślubowanie klas pierwszych, 
• Święto Szkoły (Dzień Patrona, Jubileusze Szkoły), 
• Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 
• Dzień Papieski, 
• Święto Niepodległości, 
• Zakończenie nauki dla klas czwartych, 
• Święto 3-go Maja, 
• Uroczystość zakończenia roku szkolnego. 
 

5. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem (strój galowy) wyżej 
wymienionych uroczystości szkolnych. 

6. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic świąt 
państwowych, kościelnych i oświatowych. 

7. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie 
sztandarowym szkoły. Wyboru chorążego i asystentów pocztu dokonuje rada 
pedagogiczna. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Stosunek uczniów do nauki 

 
1. Uczeń jest zobowiązany do: 

• rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 
• punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, 
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• aktywnego udziału w lekcjach, 
• terminowego wykonywania prac domowych, 
• systematycznego uzupełniania braków wynikających z absencji, 
• obecności na zapowiedzianych sprawdzianach (w przypadku nieobecności ucznia 

nauczyciel ma prawo do sprawdzenia jego wiedzy, z zakresu objętego sprawdzianem, 
na najbliższej lekcji).  

2. Celowe opuszczanie tylko tej lekcji, na której jest sprawdzian, grozi otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 

3. Uczniowie klas pierwszych mają prawo do tzw. „okresu ochronnego”, obejmującego dwa 
pierwsze tygodnie roku szkolnego. W tym okresie nie otrzymują ocen niedostatecznych. 

4. Uczeń może wyjść z sali w trakcie trwania lekcji (w uzasadnionych przypadkach), tylko za 
zgodą nauczyciela prowadzącego  zajęcia. 

5. Po samowolnym opuszczeniu lekcji usprawiedliwienia nie będą brane pod uwagę. 
6. Zwolnienia uczniów z lekcji udziela wychowawca klasy, dyrekcja lub pedagog szkolny na 

prośbę rodziców wpisaną do dzienniczka. W uzasadnionych przypadkach zwolnienia 
telefoniczne odnotowywane są w księdze ewidencji wyjść uczniów.  

7. Uczeń ma zakaz samowolnego opuszczania szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Szkoła 
nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który samowolnie opuści jej teren przed 
zakończeniem swoich zajęć lekcyjnych. 

8. W przypadku nagłej choroby ucznia, rodzice zostają powiadomieni telefonicznie i powinni 
zgłosić się po dziecko do szkoły. 

9. Nieusprawiedliwione godziny, niska frekwencja oraz spóźnianie się na zajęcia są podstawą do 
obniżenia oceny z zachowania. 

10. Niska frekwencja klasy oraz inne niewłaściwe zachowania mogą być podstawą do 
zawieszenia prawa do wyjść i wyjazdów na wycieczki szkolne. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
Ogólne zasady zachowania się uczniów w szkole (zasady ogólne) 

 
1. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku każdemu człowiekowi – wita się i żegna ze 

wszystkimi pracownikami szkoły, zachowując odpowiednią postawę, czyli w tym czasie 
uczeń stoi i nie trzyma rąk w kieszeni (tak samo w czasie rozmowy z nauczycielem). 
Zwracając się do nauczyciela uczeń powinien używać zwrotu grzecznościowego pani/pan 
oraz jego nazwiska, a nie imienia. 

2. Uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz dzienniczka ucznia 
podpisanego przez rodziców (opiekunów) i wychowawcę  oraz opieczętowanego przez 
szkołę. 

3. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek. 
4. Obowiązkiem każdego ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed 

zniszczeniem i kradzieżą. 
5. Nie wolno niszczyć mienia szkolnego, dotyczy to również takich sytuacji jak niszczenie 

toalet, ścian, kontaktów, gablot, plakatów, mebli, pomocy naukowych itd. 
6. Uczeń winny wyrządzenia szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia. 

Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez dyrekcję. 
7. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. 

Zabrania się używania obraźliwych, wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 
8. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów uważanych powszechnie 

za niebezpieczne np. nóż, materiały łatwopalne, wybuchowe oraz innych zagrażających 
bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu. 
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9. Obowiązkiem każdego ucznia jest: 
• przeciwdziałanie przejawom przemocy fizycznej i psychicznej, 
• przeciwdziałanie przejawom łamania zasad współżycia społecznego oraz postanowień 

statutu i regulaminu szkoły. 
10. Wszelka przemoc i działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki, zwłaszcza 

zagrażające zdrowiu lub życiu, powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrekcji, nauczycielowi 
na zajęciach, nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
Kultura bycia 

 
1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go 

przez wszystkich pracowników szkoły i  kolegów. 
2. Uczeń jest zobowiązany do: 

• poszanowania godności osobistej wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek 
i kolegów, a także godnego zachowania się poza szkołą, 

• dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych, 
• sumiennego wykonywania przyjętych lub przydzielonych zadań, między innymi: 

dyżur w klasie, wykonanie gazetki, prace społeczne, itp. 
• dbania o czystość mowy ojczystej, 
• przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, 

niszczenia oraz kradzieży majątku szkolnego, 
• dbania o porządek, ład i estetykę wszystkich pomieszczeń oraz zieleni w szkole i jej 

otoczeniu, 
• zmiany obuwia w szkole, 
• dbania o kulturę osobistą (codzienna pielęgnacja ciała, higiena osobista, zmiana stroju 

po lekcjach wf-u), 
• dbania o schludność ubioru oraz jego czystość.  
 

3. Ubiór szkolny ucznia powinien być stosowny i estetyczny. Dotyczy to również fryzur 
i makijażu. W  szkole  obowiązuje zakaz ostrego, wyzywającego makijażu oraz  noszenia 
zbyt skąpego stroju (zakaz noszenia odkrytych pleców, brzuchów, dużych dekoltów oraz 
bardzo krótkich spódniczek i szortów). Dresy i spodenki/szorty nie mogą być ubiorem 
szkolnym, są tylko strojem przeznaczonym wyłącznie do ćwiczeń na zajęciach wychowania 
fizycznego 

4. Zabrania się eksponowania w wyglądzie i stroju przynależności do grup i organizacji 
nieformalnych, noszenia na terenie szkoły emblematów militarnych lub wskazujących na 
przynależność do subkultur, szalików klubów sportowych, czapek, kapturów na głowie 
i innych nakryć głowy. 

5. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły i nie szargać go w wypowiedziach 
publicznych formułowanych np. w Internecie czy środkach komunikacji. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Dyscyplina pracy 

 
1. Uczeń swoim zachowaniem nie może przeszkadzać innym w odbiorze lekcji i utrudniać pracy 

nauczycielowi. 
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2. Podczas zajęć lekcyjnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz (urządzenia 
te muszą być wyłączone); procedury postępowania w sytuacji nieprzestrzegania tego zakazu 
zawarte są w statucie szkoły. 

3. Każdy uczeń musi dbać o powierzony mu sprzęt i pomoce naukowe oraz niezwłocznie 
zgłaszać nauczycielowi wszelkie  uszkodzenia powierzonego mu sprzętu. 

4. Dyżurni mają obowiązek dbać o ład w sali lekcyjnej oraz sprawdzać porządek po zakończonej 
lekcji. 

5. Każdy uczeń powinien w trakcie zajęć lekcyjnych przestrzegać ogólnie przyjętych zasad 
dobrego wychowania, tzn. nie żuć gumy, nie spożywać kanapek, nie pić napojów, nie trzymać 
na ławce przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji.  

6. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w regulaminach 
poszczególnych pracowni, np. gastronomicznej, komputerowej, biblioteki szkolnej, sali 
gimnastycznej oraz innych pracowni. 

7. Po lekcji każdy uczeń zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.  
8. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek zachowywać się tak, aby nie zagrażać 

bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu własnemu i innych.  
 
 

ROZDZIAŁ VI 
Dyscyplina podczas przerw śródlekcyjnych 

 
1. Zachowanie uczniów w trakcie przerw powinno sprzyjać odpoczynkowi i tworzeniu miłej, 

koleżeńskiej atmosfery. 
2. Obowiązkiem każdego ucznia jest bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w 

trakcie przerw śródlekcyjnych. 
3. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, a także otwieranie okien, siadanie na 

parapetach i schodach. Utrudnia to przemieszczanie się i grozi wypadkiem. 
4. Na korytarzach nie wolno grać w piłkę, rzucać przedmiotami, popychać się, grać w gry 

zakłócające porządek i powodujące niszczenie mienia szkolnego oraz zagrażające zdrowiu 
i bezpieczeństwu uczniów. 

5. W trosce o higienę psychiczną nie należy krzyczeć oraz zachowywać się głośno. 
6. Po zakończeniu przerwy uczniowie oczekują na  nauczyciela przed salą lekcyjną, w której 

mają mieć zajęcia. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
Nagrody i kary 

 
1. Nagrodę lub karę może otrzymać: uczeń, zespół uczniów, zespół klasowy. 
2. Nagroda może być przyznana za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę 

społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu. 
3. Nagroda może by udzielana w następującej formie: 

• pochwała wychowawcy na forum klasy,  
• pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły, 
• nagroda rzeczowa, 
• nagroda książkowa, 
• list pochwalny dla rodziców ucznia, 
• dyplom uznania, 
• udział w poczcie sztandarowym. 
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4. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu szkoły. 
5. Kara może być udzielona w następującej formie: 

• upomnienie lub nagana wychowawcy, 
• upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 
• zakaz uczestniczenia w niektórych imprezach szkolnych (np. dyskoteki, wycieczki 

szkolne), 
• nagana pisemna dołączona do arkusza ocen ucznia, 
• zawieszenie prawa do pełnienia funkcji społecznych w szkole, 
• upomnienie lub ostrzeżenie udzielone przez radę pedagogiczną lub zespół 

wychowawczy, 
• zrekompensowanie strat poniesionych przez środowisko szkolne, przygotowanie 

dodatkowej prezentacji, gazetki tematycznej, itp., 
• przeniesienie do innej klasy, 
• skreślenie z listy uczniów. 

 
6. Kary wymienione w punkcie 5 mogą być anulowane lub zawieszone przez radę pedagogiczną 

na wniosek samorządu uczniowskiego oraz podpisania tzw. kontraktu z uczniem. 
7. W szkole obowiązuje punktowy system oceny z zachowania. W ciągu semestru uczeń 

zdobywa dodatnie i ujemne punkty za swoje zachowanie w szkole i poza nią. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Problemy opiekuńczo-wychowawcze 

 
1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez: nauczycieli, pracowników szkoły 

i kolegów, ale sam ma również obowiązek stwarzać wokół własnej osoby atmosferę spokoju 
i wykazywać się kulturą bycia. 

2. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych 
(nauczyciele nie zadają prac domowych na Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkiej Nocy 
i ferie zimowe). 

3. Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu pełnej 
tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych. 

4. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania dyrektora o zaistniałych na terenie 
szkoły zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. 

5. Na terenie szkoły ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, 
zażywania narkotyków i innych substancji odurzających (np. dopalaczy) oraz ich 
rozprowadzania. 

6. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły wszelkich używek, zapałek, zapalniczek 
itp. 

7. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania 
narkotyków i innych substancji odurzających (np. dopalaczy) oraz ich rozprowadzania nie 
tylko w szkole, ale i poza nią (np. w drodze do  i ze szkoły).  

8. W przypadku wielokrotnego naruszenia powyższych zakazów powiadomiona zostanie 
policja, co grozi konsekwencjami finansowymi i prawnymi wobec rodziców albo pełnoletnich 
uczniów. 

9. Uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać pomoc w miarę posiadanych 
środków z budżetu Rady Rodziców lub z innych źródeł (np. wyprawka szkolna). 
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ROZDZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Ocena realizacji regulaminu będzie 

dokonywana na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzane uzupełnienia, które wynikną z nowych 

rozporządzeń MEN, corocznych instrukcji w sprawie organizacji kształcenia i wychowania 
oraz innych zarządzeń. Zmiany w regulaminie muszą być każdorazowo zatwierdzane przez 
radę pedagogiczną. 

3. Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem jego postawy oraz jego stosunku do 
szkoły. 

4. Inne kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, reguluje Statut ZSP 
w Pomiechówku i inne dokumenty oraz postanowienia rady pedagogicznej. 

5. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną. 
 
 
 


