REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7
obowiązujący od 01.10.2009 roku
ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin ucznia Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej określa obowiązki ucznia, konsekwencje
wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, a także wyróżnienia dla uczniów respektujących
niniejsze zasady i osiągających sukcesy w czasie nauki w gimnazjum. Każdy czyn, dobry lub zły,
oceniany będzie na bieżąco.
2. Regulaminowi ucznia podlegają wszyscy uczniowie szkoły w czasie zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę. Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) ucznia
zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad w nim zawartych.
3. Niniejszy regulamin, oprócz jego podstawowej roli, stanowi podstawę oceny całorocznej rywalizacji
klas oraz zachowania indywidualnych uczniów, a także nominowania do nagród „Klasy z klasą”,
„Ucznia na medal”, „Wzorowego ucznia”, „Sportowca roku”, „Najlepszego absolwenta”.
4. Uczeń gimnazjum swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza,
szanować godność osobistą oraz prywatność wszystkich pracowników szkoły i uczniów,
a także odwiedzających szkołę gości, dbać o własny rozwój i zdobywanie wiedzy, o kulturę słowa,
nienaganny wygląd i zachowanie, porządek i ład w otoczeniu, swoją postawą wyrażać szacunek
dla pracy własnej i innych.
5. W czasie pobytu w szkole lub zorganizowanych wyjść, wycieczek itp. każdy uczeń zobowiązany
jest do przestrzegania przepisów BHP. Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo
własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek lub wykroczenie przeciw zdrowiu
i bezpieczeństwu należy zgłaszać nauczycielowi.
6. W czasie pobytu w szkole lub zorganizowanych wyjść, wycieczek itp. uczeń zobowiązany jest
stosować się do zaleceń nauczycieli i pracowników szkoły, przestrzegać wszelkich wewnętrznych
regulaminów, zapisów statutowych i WSO oraz zasad kultury i etyki, wywiązywać się z podjętych
zobowiązań i terminów (dyżury, podjęte obowiązki itp.), przynoszenia na zajęcia ustalonych
wcześniej książek, zeszytów i innych zalecanych przez nauczyciela materiałów.
7. Naganne, niegrzeczne, aroganckie zachowanie, jawne lub ukryte działanie na szkodę własną, innych
osób lub szkoły oraz uchylanie się od obowiązków ucznia spowoduje natychmiastowe wyciągnięcie
konsekwencji.

UBIÓR SZKOLNY
8. Szkoła jest instytucją publiczną i miejscem pracy ucznia, dlatego każdego ucznia obowiązuje
dbałość o higienę osobistą oraz noszenie stroju obowiązującego w szkole.
Na terenie szkoły uczeń cały czas przebywa w zmiennym obuwiu o podeszwie antypoślizgowej.
9. Strój codzienny ucznia to:
- poszcz. części garderoby w stonowanych kolorach (odcienie bieli, szarości, granatu, czerni).
10. Podczas uroczystości szkolnych oraz w dniach wyznaczonych przez Dyrekcję szkoły
lub reprezentowania szkoły na zewnątrz wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy:
- dziewczęta obowiązuje granatowa lub czarna spódnica (do kolan i dłuższa) ew. czarne
lub granatowe spodnie, biała bluzka,
- chłopców obowiązują granatowe lub czarne spodnie, biała koszula.
11. W szkole obowiązuje całkowity zakaz:
-

noszenia fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur,

-

noszenia przez dziewczęta skąpego ubioru: obcisłych i zbyt krótkich spódnic- obowiązuje
długość do kolan i dłuższa,

-

noszenia bluzek przezroczystych, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch,

-

prezentowania wyzywającego makijażu i paznokci pomalowanych barwnymi lakierami,

-

noszenia tatuaży, wszelkich ozdób służących modyfikacji ciała (np.piercing) lub drogiej
okazałej biżuterii,

-

noszenia szalików, czapek oraz innych nakryć głowy, a także okryć wierzchnich.

Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
ZASADY WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
12. Każdego ucznia obowiązuje punktualne, aktywne i regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne. Nieobecność w szkole lub spóźnienie na zajęcia muszą być usprawiedliwione
zwolnieniem lekarskim lub przez rodziców.
Za nieusprawiedliwione uznaje się spóźnienia w czasie pobytu ucznia w szkole uzasadniane
np. pobytem w sklepiku czy innych miejscach- uczeń powinien mieć na uwadze czas przeznaczony
na przerwę i odpowiednio go wykorzystać.
13. Aktywne uczestniczenie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych ma wpływ na podwyższenie
oceny z zachowania. Oceną wyjściową jest ocena poprawna.
14. Każdy uczeń jest zobowiązany do noszenia „Zeszytu Korespondencji”. Wszelkie informacje
wpisane przez nauczyciela lub na jego polecenie muszą być podpisane przez rodziców ucznia
lub opiekunów prawnych i bezzwłocznie przedstawione nauczycielowi do wglądu.

15. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkolnego w czasie zajęć! Uczeń może
opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć po zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie
na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.
Jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice
lub opiekunowie prawni. Opuszczone samowolnie lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
16. Przebywanie na terenie budynku poza planowymi zajęciami dozwolone jest wyłącznie
na podstawie pisemnej zgody nauczyciela.
17. Uczeń może zostać zatrzymany dłużej poza obowiązującym czasem zajęć w przypadku łamania
regulaminu szkoły, po uprzednim poinformowaniu jego rodziców lub opiekunów prawnych.
18. Ucznia obowiązuje naprawienie wszelkich wyrządzonych szkód materialnych, zgodnie z ustaleniami
wychowawcy lub dyrektora szkoły.
19. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony
z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów uczeń przebywa pod opieką szkoły.
ZACHOWANIA OBJĘTE BEZWZGLĘDNYM ZAKAZEM
20. Na terenie szkolnym obowiązuje bezwzględny zakaz:
-

bezzasadnego przebywania w toaletach; w kabinach może przebywać tylko jedna osoba,

-

przebywania w podpiwniczeniach budynku szkoły (poza chwilą pozostawiania
lub odbierania wierzchnich okryć i obuwia zmiennego),

-

bezzasadnego przebywania w innych miejscach niż aktualne w danym czasie miejsce lekcji
lub in. zajęć,

-

używania wszelkich środków psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki i in.), zgodnie
z Ustawami:
a) z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych, z późn. zm. z dnia 05.11.1999r. (Dz.U. 10/96, poz. 55 i 96/99,
poz. 1107), która zabrania palenia wyrobów tytoniowych w szkołach i nakłada grzywnę
na palących w miejscach objętych zakazem,
b) z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity ustawy Dz.U. 147/2002, poz.1231), która obejmuje szkoły zakazem sprzedaży,
spożywania i podawania alkoholu oraz określa sankcje dla małoletnich spożywających alkohol
lub będących w stanie nietrzeźwym,
c) z dnia 29.o7.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 179/2005r., poz. 1485),
według której na terenie szkoły obowiązują m.in. przepisy karne za rozprowadzanie, posiadanie,
nakłanianie, umożliwianie, stosowanie itp. substancji psychotropowych,

-

wyjmowania i używania na zajęciach szkolnych telefonów komórkowych, pagerów,
odtwarzaczy i in. sprzętu technicznego,

-

używania wulgaryzmów, języka subkultur itp., zgodnie z Ustawą z dnia 07.10.1999r. o języku
polskim (Dz.U. 90/1999, poz. 999) i jego ochronie prawnej w życiu publicznym,

-

opuszczania budynku szkolnego bez zgody wychowawcy (in. nauczyciela), także opuszczania
budynku w sposób inny niż przez drzwi wejściowe,

-

krzyczenia, biegania, grania w piłkę w budynku szkolnym, in. niebezpiecznych zabaw,

-

używania siły, gróźb, przemocy fizycznej w jakichkolwiek formach, przemocy psychicznej
oraz naruszania prywatności i godności osobistej, zgodnie z ustawami Kodeksu cywilnego
i karnego. Wiąże się to również z obowiązkiem tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej
itp. oraz fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów przez uczniów,
bez wyraźnej zgody tych osób (za wyjątkiem uprawnionych osób, którym zlecono tworzenie
kronik czy fotoreportaży z życia szkoły),

-

jakichkolwiek form transakcji handlowych, hazardu,

-

otwierania okien, drzwi bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego,

-

korzystania z pracowni (klasy) oraz sprzętu szkolnego bez zgody opiekuna pracowni (klasy),

-

zaśmiecania korytarzy, sal i innych miejsc, brudzenia, plucia, malowania ścian itp.,

-

niszczenia w jakikolwiek sposób wszelkiego mienia osobistego i społecznego,

-

spożywania posiłków w salach i pracowniach, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-

przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych; za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną
w szatni i przedmioty porzucone przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem
i kradzieżą. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy
je zdeponować u nauczyciela,

-

przynoszenia, używania niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów,
środków chemicznych i in. zagrażających bezpieczeństwu.

-

wpuszczania, wprowadzania osób trzecich i zwierząt,

-

innych negatywnych czynów, wykraczających poza społeczne normy porządkowe i etyczne,
niegodnych ucznia gimnazjum.
W przypadku rażącego bądź wielokrotnego naruszania tego punktu regulaminu przez uczniów

dyrekcja szkoły powiadomi Policję lub Straż Miejską, co grozi konsekwencjami finansowymi
i prawnymi wobec rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
21. Każdy uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji, nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego, działań na szkodę innych, zgłaszając nauczycielowi

dyżurującemu lub innym pracownikom szkoły zauważone, niegodne ucznia gimnazjum czyny.
Uczeń przebywający w pobliżu negatywnego zdarzenia lub osoby wykraczającej poza regulamin,
a nie reagujący w sposób zgodny z regulaminem, może być pociągnięty do odpowiedzialności
na równi z osobami wykraczającymi poza regulamin.
22. Wszystkie kary i pochwały odnotowywane są w zeszycie ucznia, co wpływa na ocenę zachowania
i wyciągnięcie określonych konsekwencji lub gratyfikacji w stosunku do negatywnych
lub pozytywnych zachowań i czynów uczniów.
23. Wszelkie wykroczenia przeciw regulaminowi będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
W uzasadnionych przypadkach kara może być zawieszona na czas określony (nie dłuższy
niż na 2 miesiące) i uznana za niebyłą, jeżeli uczeń uzyska pisemne poręczenie Samorządu
Klasowego lub Szkolnego lub Rady Rodziców, lub Rady Pedagogicznej, lub organizacji
młodzieżowej i nie popełni w tym czasie żadnych wykroczeń przeciw regulaminowi.

SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU
24. Za negatywne zachowania przewidziane są:
1) uwagi (trzy uwagi równają się jednemu upomnieniu),
2) maks. dwa upomnienia (z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem rodziców)
oraz zawieszenie w prawach ucznia do: możliwości zgłaszania nieprzygotowania do lekcji i dalej
w prawie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w imprezach klasowych i szkolnych, rajdach,
rozgrywkach sportowych itp., aż do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
3) nagana wychowawcy i wezwanie rodziców do szkoły (rozmowa z wychowawcą, pedagogiem
lub Dyrektorem szkoły) oraz praca społeczna na rzecz szkoły lub klasy (po zajęciach,
w wyznaczonym terminie),
4) rozmowa dyscyplinująca z udziałem ucznia i rodziców (prawnych opiekunów),
5) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły,
6) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
7) przeniesienie do innej szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) inne, podjęte decyzją Dyrektora Szkoły lub członków Rady Pedagogicznej.
Ponadto:
- Każdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi niebezpieczne
lub niedozwolone przedmioty przyniesione na teren szkoły,
- Każdy nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi sprzęt techniczny wykorzystywany w jakikolwiek
sposób na zajęciach szkolnych (lub poza nimi, gdy używa ich niezgodnie z regulaminem) – sprzęt
zostaje zdeponowany u dyrektora szkoły do czasu jego odbioru przez rodziców (opiekunów pr.).

NAGRADZANIE UCZNIÓW
25. Regulaminowe nagrody.
W zależności od stopnia spełnienia kryteriów uzyskiwania przez wyróżniających się uczniów
tytułów i w miarę posiadanych środków przewidziane są m.in:
a) dla KLASY Z KLASĄ, która wygra całoroczne współzawodnictwo- nagroda dla klasy
np. sponsorowana wycieczka, wyjście do kina, teatru lub inna nagroda w miarę posiadanych
przez szkołę środków (także na koncie Rady Rodziców).
Uczeń, który - we współzawodnictwie klas - zajmuje indywidualnie I miejsce uzyskuje
pochwałę na forum klasy, szkoły oraz może - przy co najmniej dobrej ocenie zachowania - uzyskać
tytuł „ ucznia na medal”.
b) dla UCZNIÓW NA MEDAL- darmowe bilety na wybraną imprezę, spektakl itp., udział
we wspólnej sponsorowanej wycieczce lub inne nagrody w miarę posiadanych środków,
c) WZOROWY UCZEŃ może otrzymać nagrody rzeczowe (książkowe) za bardzo dobre
wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską,
d) SPORTOWCY ROKU uhonorowani zostają nagrodą Dyrektora Szkoły,
e) NAJLEPSI ABSOLWENCI, którzy co najmniej dwukrotnie zostali wyróżnieni
w gimnazjum w/w tytułami i pretendują po raz trzeci do wyróżnienia uhonorowani zostają
wyróżnieniem ‘Summa Cum Laude’ (‘z najwyższą pochwałą’), zostają wpisani do „Złotej Księgi
Absowentów” i otrzymują nagrody książkowe.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA UCZNIOM TYTUŁÓW i NAGRÓD
Zgodnie z Regulaminem Ucznia Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej uczeń za postawę
i osiągnięcia jest honorowany tytułami i nagrodami:
TYTUŁY:
1. „Najlepszy

KRYTERIA

NAGRODY

Najwyższa średnia ocen w szkole

Nagroda rzeczowa (np. książka)

Najwyższa średnia ocen wśród uczniów

Nagroda Dyrektora Szkoły

klas trzecich

(statuetka, patera, książka)

Bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe

Nagroda książkowa,

zachowanie, (5,0+wz.)

Wpis do Złotej Księgi

gimnazjalista”
2. „Najlepszy
absolwent”
3. „Wzorowy absolwent”
kl.III

Absolwentów
4. „Najwyższy wynik
egzaminu gimn.”
5. „Najlepszy pierwszo-,
drugoklasista”
6. „Wzorowy uczeń”
kl.I-II

Najwyższy wynik egzaminu Im., IIm.,

Nagroda rzeczowa (np. książka)

IIIm.
Najwyższa średnia ocen na poziomie

Nagroda rzeczowa (np. książka)

klas I, II
Bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie (5,0+wz.)

Nagroda książkowa

7. „Zawsze obecny”

100% frekwencja

Nagroda rzeczowa (np. książka)

8. „Szczęśliwa 13-tka”

Najwyższa średnia ocen na poziomie kl. I,

Nagroda książkowa

II, III
z 13-tych numerów w dzienniku
9. „Uczeń na medal”

Wyróżniająca się postawa- kryteria

Statuetka „Emilka”, dyplom,

określone przez Samorząd Uczniowski

ew. darmowe bilety na wybraną

lub brak uwag regulaminowych

imprezę, spektakl itp.,

w całorocznym współzawodnictwie klas

udział we wspólnej sponsorowanej

i co najmniej dobre zachowanie
10. „Sportowiec roku”

wycieczce lub inne nagrody
w miarę posiadanych środków,

Posiada osiągnięcia

Uhonorowani zostają nagrodą

co najmniej na szczeblu powiatowym

Dyrektora Szkoły i dyplomem

i jest wyróżniającym się zawodnikiem

(klasy III- I< II< III m.= statuetki;
klasy I-II = medale za sukcesy
sportowe)

11. „Sukces roku”

Olimpijczycy, laureaci, finaliści,

Nagroda książkowa, dyplom

wyróżnieni itp.
w konkursach - Posiadający osiągnięcia
co najmniej na szczeblu powiatowym
12. „Najlepszy czytelnik”

Najwyższa aktywność czytelnicza w

Nagroda książkowa

szkole
13. „Samorządny”

Wyróżniający się w Samorządzie Szkol.

Nagroda książkowa

14. „Asystent

Wyróżniająca postawa w Zespole

Nagroda książkowa

biblioteczny”
15. Wyróżnienie dla kl.III

Asystentów Bibliotecznych
Mają najwięcej osiągnięć

Uhonorowani zostają dodatkową

‘Summa Cum Laude’

lub co najmniej dwukrotnie zostali wyróżnieni

nagrodą Dyrektora i szczególnym

(‘z najwyższą

w gimnazjum tym samym tytułem

wpisem do Złotej Księgi

pochwałą’)

(od 1 do 14) i pretendują po raz trzeci

Absolwentów

do wyróżnienia

16. Odkrycie roku

Uczeń, który zadziwił wszystkich swoimi

Nagroda specjalna fundowana

zdolnościami, dotąd ukrytymi
17. „Klasa na medal”

18. Obsługa imprez

Zwycięstwo w zakresie wzorowego

Nagroda dla klasy

wypełniania postanowień Regulaminu

np. sponsorowana wycieczka,

Ucznia G3 (ind. uczeń, który nie miał

wyjście do kina, teatru lub inna

uwag, przy co najmniej dobrym

nagroda w miarę posiadanych

zachowaniu może uzyskać tytuł „ ucznia

środków, w porozumieniu z Radą

na medal”)

Rodziców.

Uczeń systematycznie obsługujący

Nagroda książkowa

imprezy szkolne, uroczystości
19. Inne

Zaangażowany w akcje-makulatura,
wolontariat, syst. praca na rzecz szkoły,
środowiska itp.

Nagroda książkowa

26. Wydatki związane z finansowaniem nagród pokrywane będą ze środków Rady Rodziców
lub in. środków szkoły. Nagrody mogą być sponsorowane przez darczyńców.
W przypadku wycieczek dopuszcza się możliwość niewielkiej dopłaty ze strony uczniów.

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI
28. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dopilnowania realizacji obowiązku szkolnego
ucznia i śledzenia jego postępów w nauce, wspierania szkoły w procesie wychowawczym,
usprawiedliwiania każdej nieobecności do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności,
reagowania na wszelkie przejawy negatywnych zachowań dzieci.
29. Rodzice lub opiekunowie prawni winni konsultować się z nauczycielami, pedagogami,
psychologiem na wywiadówkach, konsultacjach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
spotkania.
30. Za szkody materialne powstałe z winy uczniów i nie naprawione przez nich odpowiadają
materialnie ich rodzice (prawni opiekunowie), podobnie jak za wszelkie wykroczenia małoletnich
dzieci przeciw prawu.
31. Przy braku chęci do współpracy i utrudnionym kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami),
Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję odnośnie skierowania ucznia do placówki wychowawczej,
sądu rodzinnego lub usunięcia ucznia ze szkoły (j.w.).

Ustalenia końcowe
32. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa i stanowi część
Statutu Zespołu Szkół nr 7.
33. Regulamin może być uzupełniany na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły.
34. Regulamin Gimnazjum nr 3 im. E.Zawidzkiej w Zespole Szkół nr 7 wchodzi w życie z dniem
01. października 2009 roku.

