REGULAMIN
ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO – TECHNICZNYCH
W MIĘDZYŚWIECIU
Celem regulaminu jest sprecyzowanie i uściślenie zapisów Statutu zgodnie z potrzebami
bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
1.

Podstawowe prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu określa Statut.

2.

Młodzież funkcjonuje w szkole w sposób zgodny z przepisami, zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje się do wydawanych w tym zakresie
wskazówek i poleceń nauczycieli.

3.

Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym uczniów. Poprzez swoich
przedstawicieli ma prawo uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej,
przedstawiania wniosków dotyczących spraw szkoły oraz opinii związanych
z przestrzeganiem praw uczniów.

4.

Młodzież ma prawo zwracania się z ważnymi sprawami bezpośrednio do nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga i Dyrektora szkoły.

5.

Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń
szkolnych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i przerw wyłącznie pod opieką
nauczyciela. Nauczyciele-opiekunowie pracowni ustalają regulaminy bezpiecznego
korzystania z pracowni, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy uczniowie.

6.

W czasie zajęć lekcyjnych zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych
i urządzeń teleinformatycznych oraz nagrywanie zajęć bez zgody nauczyciela.

7.

Obowiązkiem każdego ucznia, a w szczególności uczniów dyżurujących w klasie jest
dbałość o porządek pomieszczeń i stan wyposażenia.

8.

Uczniowie powinni dbać o czystość i higienę osobistą. W szkole obowiązuje strój
zgodny z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Na terenie szkoły
obowiązuje obuwie zmienne i pozostawianie w szatni ubrania wierzchniego. Na
zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach praktycznych obowiązuje strój
określony przez nauczyciela przedmiotu.

9.

Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje w strój galowy - (biała bluzka i ciemna
spódnica bądź sukienka (dziewczęta), biała koszula i ciemne spodnie bądź garnitur
(chłopcy).

10.

Na terenie szkoły i w czasie imprez organizowanych przez szkołę obowiązuje zakaz
palenia tytoniu i e-papierosów, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania
narkotyków i innych substancji odurzających.

11.

Obowiązkiem ucznia jest systematycznie i aktywne uczestniczenie w zajęciach
lekcyjnych i w życiu szkoły.

12.

Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności szkolnej określa Statut Szkoły.

13.

Usprawiedliwienia zapisywane są w dzienniczkach usprawiedliwień przez rodziców
uczniów. Uczniowie pełnoletni mają prawo usprawiedliwiać się samodzielnie.
Nieobecność należy usprawiedliwić na najbliższej godzinie z wychowawcą po
powrocie do szkoły.

14.

Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania
zajęć lekcyjnych i przerw. W przypadku konieczności zwolnienia się ucznia z zajęć
lekcyjnych obowiązkowe jest jego zwolnienie się u nauczycieli poszczególnych lekcji
w danym dniu. W razie ich nieobecnosci prawo zwolnienia ucznia przysługuje
wychowawcy klasy. Samodzielne opuszczenie szkoły skutkuje nieobecnością
nieusprawiedliwioną bez możliwości usprawiedliwienia.

15.

Zasady oceniania i promowania określa rozdział Statutu o nazwie: „Ocenianie,
klasyfikowanie i promowanie uczniów“. Statut dostępny jest w bibliotece szkolnej i na
stronie internetowej szkoły.

16.

Uczeń ma prawo i obowiązek korzystania z następujących form pomocy w nauce:
a. pozalekcyjna pomoc ze strony kolegów,
b. pomoc ze strony nauczycieli na lekcji,
c. pomoc nauczyciela w formie zajęć pozalekcyjnych (konsultacje),
d. korzystanie z biblioteki szkolnej, czytelni, sieci komputerowej pod opieką
nauczyciela.

17.

Ustala się następujące nagrody dla uczniów wyróżniających się wzorowym
zachowaniem, postępami w nauce oraz aktywnością społeczną na rzecz klasy i szkoły:
a. pochwała wychowawcy,
b. pochwała dyrektora szkoły,
c. dyplom uznania,
d. nagroda książkowa, inna rzeczowa lub pieniężna ufundowana przez Radę
Rodziców,
e. stypendia za osiągnięcia sportowe i w nauce.

18.

Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego i obowiązków
szkolnych:
a. upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela,
b. pisemna uwaga nauczyciela do dziennika,
c. nagana wychowawcy klasy,
d. upomnienie Dyrektora szkoły,

e. nagana Dyrektora szkoły,
f. skreślenie z listy uczniów.
19.

Wszelkie uwagi wpisane do dziennika mają wpływ na obniżenie oceny zachowania.

20.

Procedury udzielania nagród i kar i nagan zawarte są w Statucie szkoły.

21.

W szkole funkcjonują kontrakty wychowawcze.

22.

Uczeń (jego rodzice lub prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za umyślnie
wyrządzone szkody. W ustalonym przez Dyrektora szkoły terminie zniszczenia należy
usunąć.

23.

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mają prawo do korzystania
z pomocy socjalnej w ramach posiadanych środków i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

24.

Wszelkie sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły powinny być rozwiązywane za
zasadzie negocjacji z zachowaniem wzajemnego poszanowania stron. W przypadku
braku porozumienia strony odwołują się do właściwych organów.

25.

Regulamin szkoły jest dokumentem otwartym, nowelizacja regulaminu może być
dokonywana w każdym roku na wniosek nauczycieli lub uczniów.

26.

Uczniowie zapoznają się z regulaminami na pierwszej lekcji w każdym roku
szkolnym, co zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

27.

Za nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego szkoły przewiduje się kary określone
Statutem.

28.

Regulamin ZSP-T wchodzi w życie z dniem 2.09.2019r.

Międzyświeć, 14.11.2019 r.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor ZSP-T w Międzyświeciu

