ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w TORUNIU
REGULAMIN UCZNIOWSKI
Obowiązuje od 1 lutego 2013r.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej, poszanowania godności i warunków pobytu w szkole
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją, a także innymi przejawami patologii społecznej,
3) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
4) ubezpieczenia go przez szkołę od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt,
5) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, zgodnie z
zasadami kultury i przyjętymi normami społecznymi,
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
9) realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym
czasie,
10) pomocy w przypadkach trudności w nauce,
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, Internetu i księgozbioru biblioteki, pod opieką nauczyciela, zgodnie z zasadami bhp.,
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w
organizacjach działających w szkole,
13) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce zgodnych z PSO i SSO,
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.
15) zwolnienia z ocenianych odpowiedzi ustnych w dniu odpowiadającym „numerowi
szczęścia”.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne, rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i
umiejętności oraz kształtować osobowość,
2) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach w jak najkrótszym terminie, nie później niż w
ciągu 7 dni od pierwszego dnia nieobecności.
3) odpracować zajęcia odwołane z przyczyn niewynikających z planu lekcji w innym,
wyznaczonym przez dyrektora, terminie, także w sobotę.
4) przestrzegać ustaleń dyrekcji i Rady Pedagogicznej,
5) nosić legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie wszystkich pracowników szkoły.
6) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, bezpieczeństwo oraz rozwój; w
szczególności zabrania się :
a) posiadania na terenie szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu,
b) posiadania, nakłaniania, rozprowadzania i spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy
i innych środków odurzających,
c) przychodzenia na zajęcia szkolne i pozalekcyjne oraz przebywania na terenie szkoły pod
wpływem alkoholu, środków odurzających

d) palenia papierosów oraz e-papierosów na terenie szkoły,
e) przyprowadzania do szkoły obcych osób,
f) opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw,
g) wykonywania czynności zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób,
h) przebywania na parkingu podczas przerw i zajęć edukacyjnych,
7) W zakresie kultury osobistej i zasad współżycia społecznego:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
b) dbać o porządek i czystość w szkole,
c) być tolerancyjnym wobec innych poglądów, które nie są niebezpieczne i nie przynoszą
żadnej szkody człowiekowi, postępować uczciwie, zdecydowanie reagować na zło,
d) pomagać słabszym i młodszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy (np.
zjawisku ”fali”, wyłudzaniu pieniędzy), nieodpowiedzialności, niszczeniu mienia szkolnego,
e) dbać o czystość i kulturę języka (w tym: nie używać wulgaryzmów), przestrzegać zasad
poruszania się w sieci Internet (netykiety),
f) dbać o estetyczny wygląd, fryzura i ubiór nie mogą być prowokujące (zawierać wulgarnych
napisów lub skrótów) oraz nosić znamion przynależności do subkultur młodzieżowych czy
klubów sportowych; na uroczystości szkolne przychodzić w odświętnym stroju,
g) przestrzegać zasad ruchu drogowego obowiązujących na terenie szkoły (przede wszystkim
ograniczeń prędkości jazdy i parkowania wyłącznie w miejscach wyznaczonych).
h) nie używać w czasie zajęć telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, w
szkole obowiązuje kategoryczny zakaz fotografowania i rejestrowania materiałów video bez
zgody dyrektora szkoły.
8) dbać o honor szkoły, szanować, wzbogacać tradycje szkoły poprzez uczestniczenie w
organizowanych przez nią imprezach, uroczystościach, konkursach i zawodach sportowych.
9) odpowiadać materialnie za wyrządzone szkody na terenie szkoły (odpowiedzialność
finansową ponoszą rodzice ucznia),
10) pozostawiać w szatni szkolnej odzież wierzchnią (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy przechowywane w szatni, zabrania się więc pozostawiania w szatni cennej odzieży oraz
przedmiotów o dużej wartości),
11) informować pracowników szkoły o zauważonych nieprawidłowościach czy faktach
mogących zagrażać życiu lub bezpieczeństwu,
12) przestrzegać i respektować regulaminy, które obowiązują uczniów w szkole,
13) prawa i obowiązki uczniów w warsztatach szkolnych, w czasie praktyk zawodowych oraz
innych zajęć organizowanych przez szkołę dodatkowo określają odpowiednie regulaminy,
które nie mogą być sprzeczne ze statutem.
3. Nagrody
1) Nagroda może być przyznana uczniowi przez wychowawcę lub dyrektora za: dobre wyniki
w nauce, wzorową frekwencję, wzorową postawę uczniowską, wyróżniającą aktywność
pozalekcyjną, godne reprezentowanie szkoły.
2) Nagrody pozostające w gestii wychowawcy:
- pochwała z wpisem do e-Dziennika
- pochwała na zebraniu rodziców.
3) Nagrody pozostające w gestii dyrektora:
- nagrody rzeczowe
- list pochwalny do rodziców.

Nagroda dyrektora przyznawana jest na koniec roku szkolnego, otrzymać ją może uczeń
mający co najmniej dobrą ocenę zachowania. Wniosek wychowawcy lub nauczyciela,
uzgodniony z wicedyrektorem, opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną.
4. Kary .
1) Kara jest bezwzględnie udzielona uczniowi za nieprzestrzeganie Statutu szkoły (zwłaszcza
Regulaminu Uczniowskiego) oraz za niezastosowanie się do zarządzeń i uwag osób
uprawnionych do ich wydawania.
2) Rodzaj kary powinien być adekwatny do przewinienia.
3) Z wnioskiem o ukaranie ucznia mogą wystąpić nauczyciele, wychowawca klasy, dyrektor.
4) Rodzaje kar:
a) wymierzone przez wychowawcę:
- ustne upomnienie wychowawcy,
- nagana wychowawcy,
b) wymierzone przez dyrektora:
- nagana dyrektora,
- nagana dyrektora z ostrzeżeniem skreślenia,
- przeniesienie do klasy równoległej,
- skreślenie z listy uczniów,
5) Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary do dyrektora, jeśli
uznają ją za niesprawiedliwą. Uzasadniony wniosek należy przedstawić dyrektorowi na piśmie
w ciągu trzech dni od otrzymania kary. Dyrektor w ciągu 7 dni od wpłynięcia rozpatruje
zasadność wniosku.
6) Przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora
do skreślenia ucznia z listy uczniów:
- pobicie
- posiadanie, używanie lub rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły oraz w trakcie
imprez organizowanych przez szkołę
- posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie
szkoły oraz w trakcie imprez organizowanych przez szkołę
- arogancka lub agresywna postawa wobec nauczyciela lub innych pracowników szkoły,
- celowa dewastacja mienia,
- niepodjęcie nauki,
- powtarzające się zachowania, za które uczeń był wcześniej karany, w tym
nieusprawiedliwione nieobecności.
7) Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów wydaje dyrektor na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej. Wniosek o ukaranie złożony na ustalonym druku zawiera opinię Samorządu
Uczniowskiego i pedagoga szkolnego. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów rodzice otrzymują
na piśmie, musi zawierać ona informację o prawie odwołania się do dyrektora szkoły w ciągu
3 dni od otrzymania.
8) Decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy podejmuje dyrektor na wniosek
zaopiniowany przez wychowawcę, pedagoga i wicedyrektora. Decyzję rodzice otrzymują na
piśmie. Decyzja ta musi zawierać informację o prawie odwołania się do dyrektora szkoły w
ciągu 3 dni od otrzymania.
9) Uczeń, któremu zostały wymierzone kary związane z przesunięciem do innej klasy lub
usunięciem ze szkoły, ma prawo zwrócić się z prośbą o poręczenie do Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz indywidualnie do członków w/w gremiów.
Poręczenie należy przedłożyć na piśmie dyrektorowi w terminie trzech dni od daty

otrzymania decyzji, może to spowodować zawieszenie wykonania kary. W wyjątkowych
przypadkach Rada Pedagogiczna może uznać poręczenie przedłożone na piśmie przez osoby
lub instytucje pozaszkolne.
10) Kary (z wyjątkiem wymienionych w p.6 dokumentuje wychowawca klasy w e-Dzienniku, z
krótkim uzasadnieniem, powiadamiając jednocześnie poprzez e-Dziennik rodziców ucznia.

