REGULAMIN GIMNAZJUM NR 18
Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. informacji na temat programu nauczania, zakresu wymagań na poszczególne oceny, kryteriów
oceniania na poszczególnych przedmiotach, zarówno w pierwszym tygodniu nauki, jak i na każdym
jej etapie;
2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3. opieki wychowawczej, zapewnienia mu warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania godności przez
wszystkich członków społeczności szkolnej;
4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
5. swobody wyrażania myśli i przekonań w taki sposób, by nie naruszało to dobra innych osób;
6. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
7. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych, ferii szkolnych (jeśli w planie lekcji
dany przedmiot występuje w piątek i poniedziałek, nauczyciel nie powinien zadawać większych prac
pisemnych w piątek,);
8. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny oraz stosowania znanych mu kryteriów kontroli
postępów w nauce - zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
9. oceny swojego zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym ocenianiem;
10. otrzymania recenzji dłuższej pracy pisemnej i uzasadnienia oceny z odpowiedzi;
11. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
12. uzyskania informacji o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych (rocznych) na 7 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i na 1 miesiąc przed, jeśli jest zagrożony oceną
niedostateczną oraz oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania;
13. uzyskania informacji o zaległościach oraz możliwościach ich uzupełnienia w przypadku zagrożenia
oceną niedostateczną;
14. pomocy w przypadku trudności w nauce (w czasie ustalonym z nauczycielem, na prośbę ucznia lub
rodzica);
15. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
16. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
17. nieoceniania go negatywnie za braki w wiedzy na lekcji powtórzeniowej;
18. nieoceniania:
a) po dłuższej, co najmniej tygodniowej nieobecności,
b) w sytuacji, gdy uczeń reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,
c) gdy był nieobecny z powodu wypadków losowych, (w każdej z tych sytuacji uczeń powiadamia o
swoim nieprzygotowaniu nauczyciela, a zaległości musi uzupełnić);
19. poprawy oceny za pracę kontrolną i inne oceny cząstkowe na zasadach ustalonych wspólnie
z nauczycielem;
20. zwolnienia z odpowiedzi ustnej i pisania niezapowiedzianej kartkówki w dniu wylosowania przez
samorząd uczniowski jego numeru jako „szczęśliwego”;
21. kilkudniowego terminu na wykonanie dłuższej pracy pisemnej;
22. korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, poradnictwa zawodowego;
23. zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania
pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
24. korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki
godnie z regulaminem poszczególnych pracowni oraz biblioteki szkolnej na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
25. korzystania z opieki pielęgniarskiej w szkole na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
26. uczestnictwa w imprezach szkolnych i udziału w ich organizowaniu (imprezy kulturalne, oświatowe,
sportowe na terenie szkoły);
27. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach
działających na terenie szkoły;
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28. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami;
29. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
30. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
31. zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach
informatyki i technologii informacyjnej oraz drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły,
wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego, stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
32. wiedzy o przysługujących mu prawach i trybie odwoławczym w przypadku ich naruszenia;
33. składania skarg na piśmie w wypadku naruszenia jego praw rzecznikowi praw ucznia.
§ 2
Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1. uczyć się systematycznie i wykorzystując swoje możliwości, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;

2. regularnie uczęszczać na lekcje, nie spóźniać się, brać udział w zajęciach organizowanych w soboty,
w które odpracowuje się ustalone wcześniej dni;
3. terminowo usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia – w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły lub w
ciągu 7 dni od dnia, w którym uczeń się spóźnił (po tym terminie spóźnienia nie będą
usprawiedliwiane); usprawiedliwienia muszą być zapisywane w zeszycie korespondencji
(usprawiedliwienia na kartkach nie będą honorowane) lub poprzez dziennik elektroniczny;
zwolnienia z lekcji muszą być zapisywane w zeszycie korespondencji;
4. uzupełniać zaległości (zadania domowe, notatki z leki) spowodowane nieobecnością (jeśli uczeń z
przyczyn losowych nie pisał testu, sprawdzianu, zapowiedzianej kartkówki, dłuższej pracy pisemnej,
itp., powinien je napisać w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu – brak tych ocen
skutkuje oceną niedostateczną);
5. zgłosić nieprzygotowanie, wynikające z nieobecności, i ustalić z nauczycielem zasady uzupełnienia
zaległości;
6. wypełniać obowiązki dyżurnego klasowego;
7. wypełniać polecenia nauczyciela związane z organizacją i przebiegiem lekcji (np. przesiąść się,
przestawić ławki, zebrać materiały, odnieść książki itp. oraz posprzątać po sobie);
8. pracować na lekcji zastępczej – nauczyciel przychodzący na zastępstwo ma prawo stawiać oceny za
wykonaną na zastępstwie pracę bądź za jej niewykonanie;
9. wykonywać polecenia nauczyciela dyżurującego na korytarzu;
10. w czasie przerw międzylekcyjnych przebywać w budynku szkoły lub na podwórku przed szkołą –
tylko podczas długiej przerwy i w dni bezdeszczowe;
11. odnosić się z szacunkiem do członków społeczności szkolnej: innych uczniów oraz wszystkich
pracowników szkoły, tzn. nauczycieli, pracowników obsługi i administracji;
12. postępować uczciwie wobec członków społeczności szkoły;
13. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o zdrowie życie swoje i innych (zakaz spożywania
używek), zachowywać zasady bezpieczeństwa (m.in. zakaz siadania na parapetach, opuszczania
terenu szkoły);
14. dbać o wygląd, stosowny do miejsca, jakim jest szkoła (strój powinien być skromny i stonowany,
uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion, brzucha i głębokich dekoltów, fryzura powinna
być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych, biżuteria i makijaż
nie mogą być wyzywające, powinny być dostosowane do sytuacji oficjalnych); strój galowy (dla
dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka, dla chłopców – garnitur lub biała koszula i ciemne
spodnie, krawat) obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów
próbnych;
15. dbać o kulturę słowa;
16. reagować na zło – informować nauczycieli, osoby dorosłe o:
a) przejawach agresji psychicznej i fizycznej, znęcania się nad innymi,
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b) dewastacji,
c) spożywaniu, rozprowadzaniu używek i namawianiu do ich spożywania na terenie szkoły i w czasie
imprez pozaszkolnych;
17. dbać o ład, porządek i mienie szkoły, a także mienie własne, kolegów oraz koleżanek (w przypadku
jego naruszenia naprawienia szkody; o złamaniu tego punktu regulaminu rodzice będą informowani i
obarczeni ewentualną odpowiedzialnością finansową);
18. nie używać telefonu komórkowego, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
typu tablet, mp3, mp4 itp.mp3 itp. w czasie zajęć lekcyjnych;
19. godnie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię, kultywować i wzbogacać jej tradycje;
20. kulturalnie zachowywać się podczas imprez pozaszkolnych – wycieczek, wyjść do kina, teatru, na
wystawę, przestrzegać regulaminu wycieczki szkolnej;
21. zachować kulturę osobistą (w czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie je, nie żuje gumy);
22. przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego;
23. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz
ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasy;
24. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych (udział w nich traktowany jest
na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych);
25. dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
26. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
27. pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich
niezależnych;
28. przestrzegać zasad higieny osobistej;
29. posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramu badań;
30. zachować należytą powagę w czasie zajęć lekcyjnych, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać
głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;
31. usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych;
32. nosić przy sobie zeszyt korespondencji;
33. dbać o podręczniki szkolne będące własnością szkoły;
34. rozliczyć poprzez kartę obiegową zwrot klucza do szafki (na koniec klasy III), zwrot
książek i podręczników szkolnych (na koniec każdego roku szkolnego);
35. podporządkowywać się wszystkim zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej.
§3
Uczniom nie wolno:
1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu;
2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych, chyba że nauczyciel wyrazi
na to zgodę;
6. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych typu tablet, mp3, mp4 itp., które mają być podczas lekcji schowane i
wyłączone (nieprzestrzeganie tego zapisu skutkuje odebraniem w/w przedmiotów do
końca lekcji; w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem
sekretariatu szkoły);
7. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych;
8. zapraszać obcych osób do szkoły.
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§4
Nagrody
Uczeń wyróżniający się dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami w konkursach,
przykładną pracą, aktywnością na rzecz innych, wzorowym zachowaniem oraz postawą moralną może
otrzymać następujące wyróżnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pochwałę nauczyciela lub wychowawcy;
pochwałę dyrektora szkoły w obecności innych uczniów;
wpis do kroniki szkolnej;
dyplom uznania;
list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych;
nagrodę rzeczową;
tytuł „Prymusa Szkoły”.
§5
Kary

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
nieprzestrzeganie zapisów Statutu Gimnazjum Nr 18 i Regulaminu Gimnazjum Nr 18;
nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
używanie słów obraźliwych, naruszających dobre imię lub godność osobistą innych;
demoralizujący wpływ na innych uczniów;
utrudnianie innym uczniom uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;
posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
zastraszanie, wymuszanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, kradzież mienia;
wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) drobne prace porządkowe w klasie;
3) założenie indywidualnego zeszytu wychowawczego;
4) upomnienie dyrektora szkoły;
5) nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców;
6) nietypowanie ucznia do udziału w imprezach organizowanych przez szkołę do momentu
zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;
7) nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora
na wniosek wychowawcy;
8) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
9) przeniesienie do równoległej klasy;
10) przeniesienie do innej szkoły;
11) w przypadku zniszczenia sprzętów, w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę, uczeń
może zostać zobowiązany do wykonania pracy za zgodą rodziców.
3. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych
obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia
do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele
zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
5. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
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6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
7. Szkoła informuje rodziców o zastosowanej wobec ucznia karze.
8. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania na
zasadach opisanych w Statucie Gimnazjum Nr 18.
10. Wszystkie zastosowane wobec ucznia kary i nagrody mają wpływ na ocenę z zachowania w sposób
określony w Wewnątrzszkolnym ocenianiu.
11. Szczegółowe przepisy odnoszące się do karania uczniów regulują zapisy zawarte Statucie Gimnazjum
Nr 18.
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