
Załącznik nr 5 

 

 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  UUCCZZNNIIAA  
  

ZZEESSPPOOŁŁUU  SSZZKKÓÓŁŁ  NNRR  33  

im. prof. Oskara Langego 

w Szczecinie 

 

 

Regulamin opracowano na podstawie wytycznych zawartych w następujących 

dokumentach: 

 

1. Konwencja Praw Dziecka. 

2. Deklaracja Praw Człowieka. 

3. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

4. Statut Szkoły. 

 

§ 1 

Prawa ucznia 
 

1. Uczeń ma prawo do wpływania na życie Szkoły przez: 

1) działalność samorządową,  

2) redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej. 

2. Uczeń ma prawo zgłaszać uwagi i postulaty dotyczące spraw uczniowskich Radzie 

Pedagogicznej, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców oraz ma prawo być 

poinformowanym o sposobie ich załatwiania. Uwagi dotyczące danej klasy uczeń zgłasza 

Samorządowi Klasy lub wychowawcy. Jeżeli sprawa dotyczy ogółu społeczności 

uczniowskiej, to zgłasza to do przedyskutowania Samorządowi Uczniowskiemu. 

3. Uczeń ma prawo znać zakres materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów, 

obowiązujący w danym roku szkolnym. 

4. Uczeń powinien być zawiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pracy 

klasowej. Nauczyciel jest zobowiązany podać sposoby kontroli wiadomości (test, praca 

klasowa opisowa, kartkówka, sprawdzian ustny). 

5. W tygodniu mogą odbyć się 3 prace klasowe obejmujące materiał całego działu.  

6. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa.  



7. Kartkówki mogą odbywać się codziennie na każdej lekcji. Nauczyciel nie ma obowiązku 

zapowiadania kartkówek, jeżeli obejmują one zakres materiału z trzech tematów 

lekcyjnych.  

8. Informację o pracy klasowej należy wpisać do dziennika lekcyjnego z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

9. Prace klasowe uczniów nauczyciele przechowują do końca roku szkolnego.  

10. Na życzenie ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ma obowiązek 

udostępnić prace pisemne do wglądu, co odbywa się na terenie szkoły w obecności 

nauczyciela.  

11. Uczeń ma prawo znać oceny z prac pisemnych oraz otrzymać do wglądu poprawione 

prace w terminie 14 dni od ich napisania.  

12. Uczeń ma prawo znać na bieżąco jego oceny z poszczególnych przedmiotów wpisane  

do dziennika.  

13. Uczeń ma prawo do tego, aby oceny z przedmiotów stawiane były wyłącznie  

za wiadomości i umiejętności. Oceny zachowania ucznia dokonuje się niezależnie od ocen 

otrzymywanych na zajęciach edukacyjnych.  

14. Uczeń ma prawo do samooceny swego zachowania. Samoocena ucznia może być 

uwzględniona przy wystawianiu oceny zachowania przez wychowawcę.  

15. Uczeń ma prawo w pełni wykorzystać wypoczynek (przerwy międzylekcyjne, okres 

świąt, ferii) oraz być zwolnionym w tym czasie z prac domowych (z wyjątkiem czytania 

lektur).  

16. Uczeń ma prawo zgłaszać problemy budzące szczególne zainteresowanie lub trudności,  

z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu. Jeżeli uczeń nie wykonał pracy 

domowej, gdyż okazała się zbyt trudna, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela  

w jej rozwiązaniu (w dniu jej sprawdzenia), ale jest zobowiązany przedłożyć na piśmie 

próby jej rozwiązania.  

17. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jeśli 

ma szczególne trudności w opanowaniu materiału lub opuścił zajęcia lekcyjne z powodu 

dłuższej choroby, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim.  

18. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez swobodny 

wybór kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych, jak również innych form zajęć 

pozalekcyjnych.  

19. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, hali sportowej podczas zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych.  

20. Uczeń ma prawo indywidualnie i zbiorowo uczestniczyć w imprezach pozaszkolnych.  

21. Uczeń ma prawo brać udział w rywalizacji klas zgodnie z zasadami określonymi  

w regulaminie tej rywalizacji.  

22. Uczeń ma prawo do ochrony i poszanowania jego godności. Stosunki rodzinne ucznia  

i przyjaźnie nie mogą być przedmiotem publicznych uwag.  

23. Uczeń ma prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania.  

24. Uczeń ma prawo do swobodnego, ale taktownego wyrażania myśli i przekonań,  

jeśli nie narusza tym dóbr innych osób i przepisów prawa oraz do ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.  



25. Uczeń ma prawo zwracać się do pedagoga szkolnego lub opiekuna Samorządu, któremu 

może zgłaszać wszelkie przejawy łamania Statutu Szkoły.  

26. Uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego  

i zawodowego u pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

27. Uczeń ma prawo korzystać, zgodnie z przyjętymi kryteriami, ze wszystkich form pomocy 

materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.  

 

 

§ 2 

Obowiązki ucznia 
 

1. Uczeń ma obowiązek zapoznać się ze Statutem Szkoły i załącznikami do Statutu.  

2. Uczeń ma obowiązek dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować  

i wzbogacać jej dobre tradycje.  

3. Uczeń ma obowiązek systematycznie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy  

i umiejętności. Aktywnie brać udział w lekcjach i zwracać się do nauczyciela  

o wyjaśnienie niezrozumiałych elementów lekcji. Uczniowi nie wolno zakłócać przebiegu 

zajęć lekcyjnych.  

4. Uczeń ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia, być do nich przygotowanym  

i nie opuszczać ich bez uzasadnionego powodu (choroba lub wypadki losowe).  

5. Uczeń ma obowiązek terminowo wykonywać zadania domowe.  

6. Uczeń ma obowiązek czynnie uczestniczyć we wszelkich uroczystościach szkolnych.  

7. Uczeń ma obowiązek do współpracy w realizacji planu wychowawczego swojej klasy, 

przygotowania i aktywnego udziału w lekcjach wychowawczych.  

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu  

do pracowników szkoły, kolegów i innych osób a w szczególności:  

1) zwracać się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi  

oraz do innych osób,  

2) pozdrawiać ukłonem wszystkich pracowników szkoły,  

3) przyjmować postawę stojącą przy powitaniach i w czasie rozmowy z dorosłymi,  

4) nie używać wyrazów wulgarnych.  

9. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem 

kalkulatorów) w trakcie zajęć dydaktycznych jest zabronione, a urządzenia te w czasie 

zajęć lekcyjnych mają być wyłączone.  

10. Uczeń ma obowiązek pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają 

trudności powstałe w wyniku długotrwałej choroby.  

11. Uczeń ma obowiązek stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, 

przeciwdziałać przejawom przemocy i brutalności.  

12. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się 

nałogów (nie palić tytoniu, ani jego zamienników w jakiejkolwiek postaci i formie, nie pić 

alkoholu, nie zażywać narkotyków, nie rozprowadzać alkoholu lub narkotyków).  

13. Uczeń ma obowiązek szanować i chronić mienie szkolne, m.in. zbiory biblioteki szkolnej.  

14. Uczeń ma obowiązek dbać o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły.  



15. Uczeń ma obowiązek przestrzegania przepisów Bhp na lekcjach wychowania fizycznego, 

w czasie zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych.  

16. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny, dbać o estetyczny ubiór i fryzurę 

(fryzura i strój powinny być schludne i bez ekstrawagancji) oraz odzież i obuwie ustalone 

odrębnymi przepisami dla określonego charakteru zajęć (strój odświętny, strój 

gimnastyczny, itp.).  

17. Uczeń ma obowiązek mieć przy sobie legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie 

portiera lub nauczyciela.  

18. Uczeń ma obowiązek nosić identyfikator, stosując się do postanowień Regulaminu 

Noszenia Identyfikatorów.  

19. Na uroczystości szkolne uczeń ma obowiązek przychodzić w stroju odświętnym.  

20. Uczeń ma obowiązek przestrzegania ustaleń władz szkolnych i oświatowych  

oraz wszystkich przepisów wydanych przez władze samorządowe i państwowe.  

 

 

§ 3 

Nagrody i kary 
 

 

NN  AA  GG  RR  OO  DD  YY  
1. Uczeń w (słuchacz) otrzymuje nagrodę w przypadku:  

1) bardzo dobrych wyników w nauce przy jednoczesnej co najmniej bardzo dobrej ocenie 

z zachowania (wymóg co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania nie dotyczy tych 

typów Szkół, w których zachowania nie ocenia się);  

2) wzorowej frekwencji;  

3) zdobycia pierwszego miejsca w szkolnych konkursach lub zawodach;  

4) godnego reprezentowania szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;  

5) wykazywania się szczególną aktywnością w pracy samorządu uczniowskiego lub 

organizacji działających na terenie szkoły;  

6) wyróżniającej współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

2. Za wzorową i przykładną postawę oraz bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może 

otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:  

1) pochwałę udzieloną przez wychowawcę w obecności klasy,  

2) pochwałę udzieloną przez Dyrektora Szkoły z poinformowanie społeczności szklonej,  

3) dyplom,  

4) nagrody książkowe lub rzeczowe,  

5) dofinansowanie do wycieczek i obozów,  

6) list pochwalny skierowany do rodziców z wpisaniem nazwiska ucznia do Złotej 

Księgi,   

7) świadectwo z wyróżnieniem.  

3. Kandydatów do nagród typują:  

1) samorządy klasowe, które przedstawiają swoje kandydatury wychowawcy,  

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego,  

3) Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna,  



4) wychowawcy i opiekunowie organizacji szkolnych i społecznych oraz instruktorzy kół 

zainteresowań,  

5) przedstawiciele środowisk lokalnych.  

4. Za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacjach szkolnych, osiągnięcie wyróżniającego 

wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju lub konkursie, zawodach sportowych lub za inne 

osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole, oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród 

wymienionych w pkt. 2 odnotowuje się osiągnięcia w arkuszu ocen ucznia i na 

świadectwie szkolnym, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. O przyznanych uczniowi nagrodach i wyróżnieniach powiadamia jego rodziców 

(opiekunów) wychowawca klasy podczas okresowych spotkań rodziców z wychowawcą 

klasy.  

 

 

 

KKRRYYTTEERRIIAA  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA  NNAAGGRRÓÓDD  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIEEŃŃ  
 

1. Pochwałę wobec społeczności szkolnej lub klasy udziela się uczniowi w trakcie roku 

szkolnego za wzorową frekwencję, szczególne osiągnięcia w nauce lub pracę na rzecz 

klasy, szkoły lub środowiska. Udzielenie pochwały powinno być odnotowane w 

dzienniku lekcyjnym.  

2. Nagrody książkowe lub rzeczowe mogą otrzymać laureaci konkursów, zwycięzcy w 

zawodach sportowych. O rodzaju nagród decydują organizatorzy konkursów i zawodów.  

3. Nagrody książkowe lub rzeczowe mogą otrzymać uczniowie legitymujący się 

szczególnymi osiągnięciami w nauce i wzorowym zachowaniem w danym roku 

szkolnym. Nagrody te przyznaje na koniec roku szkolnego Dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

4. Za zwycięstwo we współzawodnictwie międzyklasowym zespół klasowy otrzymuje 

nagrody: 

Za I miejsce  – dofinansowanie wycieczki 1- dniowej, 

Za II miejsce  – dofinansowanie imprezy kulturalnej (np. kino, teatr) 

Za III miejsce  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych do wykorzystania 

z wychowawcą zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami 

uczniów.  

5. Wpisanie ucznia do Złotej Księgi określa odrębny Regulamin przyznawania Listów 

gratulacyjnych.  

6. Świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących 

przepisów.  

 

 

 

KK  AA  RR  YY  

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem udzielonym przez pracownika szkoły,  

2) upomnieniem przez wychowawcę klasy, 



3) naganą wychowawcy klasy,  

4) odebraniem prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych w szkole; decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor szkoły,  

5) upomnieniem Dyrektora Szkoły,  

6) naganą Dyrektora Szkoły,  

7) naganą Dyrektora Szkoły z podaniem do wiadomości ogółowi uczniów,  

8) przeniesieniem do równoległej klasy,  

9) przeniesieniem do innej szkoły,  

10) skreśleniem z listy uczniów.  

2. Z wnioskiem o kary statutowe występuje do dyrektora szkoły wychowawca klasy, 

pracodawca zatrudniający uczniów zasadniczej szkoły zawodowej lub inny pracownik 

szkoły. 

1) kary mogą być także udzielone z inicjatywy dyrektora szkoły,  

2) udzielone kary dotyczące frekwencji obowiązują do końca danego roku szkolnego.  

3. Za rażące naruszenie norm współżycia społecznego odstępuje się od zasady gradacji kar.  

4. Skreślenia dokonuje się na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły po podjęciu uchwały RP i 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego. W przypadku ucznia zasadniczej szkoły 

zawodowej skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje dyrektor po rozwiązaniu z 

uczniem umowy o pracę przez zatrudniającego go pracodawcę.  

5. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzic ma prawo w terminie siedmiu dni od daty nałożenia 

kary:  

1) odwołać się (wraz uzasadnieniem) do Dyrektora szkoły od kary określonej w ust. 1 

pkt 1 do 9,  

2) odwołać się (wraz uzasadnieniem) za pośrednictwem Dyrektora szkoły do Kuratora 

Oświaty od kary określonej w ust. 1 pkt 10.  

 

 

 

KKRRYYTTEERRIIAA  UUDDZZIIEELLAANNIIAA  KKAARR 

 

1. Kary określone w ust. 1 pkt 2 i 3 nakłada wychowawca klasy w przypadku, gdy uczeń 

zakłóca tok lekcji, uniemożliwia nauczycielom prowadzenia lekcji i utrudnia zdobywanie 

wiedzy innym uczniom, spóźnia się, ma godziny nieusprawiedliwione. Zastosowanie 

kary powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.  

2. Pozostałe kary nakłada Dyrektor szkoły zasięgając opinii wychowawcy klasy, a w 

przypadku skreślenia z listy uczniów po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną oraz 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.  

3. Nagany pisemnej lub ustnej udziela Dyrektor szkoły w przypadku jednorazowego, 

rażącego naruszenia postanowień Statutu Szkoły lub szkolnych regulaminów. Udzielenie 

nagany powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.  

4. W przypadku powtarzającego się rażącego naruszania postanowień Statutu Szkoły lub 

szkolnych regulaminów uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy albo 

przeniesiony do innej szkoły.  

5. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku świadomego i 

szczególnie rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, a w szczególności za:  



1) naruszanie godności osobistej pracowników szkoły lub uczniów,  

2) stosowanie przemocy fizycznej,  

3) łamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie szkoły lub na imprezach 

organizowanych przez szkołę, w tym przebywanie na terenie szkoły po spożyciu 

alkoholu,  

4) posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków,  

5) naruszanie przepisów Kodeksu Karnego na terenie szkoły lub podczas zajęć 

organizowanych poza jej terenem, np.: kradzież, przejawy wandalizmu, fałszowanie 

dokumentów, podpalenie, fałszywa informacja o podłożonym ładunku wybuchowym, 

podłożenie (rozpylenie) ładunku stwarzającego zagrożenie dla zdrowia, wnoszenie na 

teren szkoły narzędzi powszechnie uznanych za niebezpieczne (np.: kaset, nóż, broń, 

itp.),  

6) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach edukacyjnych,  

7) notoryczne nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz Regulaminu Ucznia.  

6. W przypadku udzielenia kar statutowych, wychowawca klasy informuje o tym rodziców 

podczas okresowego spotkania wychowawcy z rodzicami.  

 

 

§ 4 

Postanowienia dodatkowe dotyczące frekwencji 

uczniów 
 

1. Uczeń (słuchacz) ma obowiązek usprawiedliwienia godzin nieobecności na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy.  

2. Wychowawca może usprawiedliwić godziny nieobecności ucznia na wniosek jego 

rodziców lub prawnych opiekunów albo na wniosek innych osób.  

3. Zwolnienia wystawione w gabinecie pielęgniarki szkolnej, są dostarczane w dniu ich 

wystawienia zgodnie z procedurą ustaloną przez wychowawcę klasy.  

4. Po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 1, zwolnień i usprawiedliwień nie 

przyjmuje się, a czas nieobecności staje się nieusprawiedliwiony.  

5. W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy ma prawo nie uwzględnić przedłożonego 

mu usprawiedliwia.  

6. Pojedyncze godziny nieobecności na zajęciach edukacyjnych mogą być usprawiedliwiane 

tylko w szczególnych okolicznościach.  

7. O zwolnieniu ucznia z pierwszej lub ostatniej lekcji (wydarzenia losowe), rodzice winni 

powiadomić wychowawcę klasy przed tym faktem. 

8. Uczeń (słuchacz), który opuścił bez usprawiedliwienia około 25 godzin, otrzymuje 

upomnienie Dyrektora Szkoły.  

9. Uczeń (słuchacz), który opuścił bez usprawiedliwienia około 40 godzin otrzymuje naganę 

Dyrektora Szkoły.  

10. Uczeń (słuchacz), który po otrzymaniu nagany Dyrektora Szkoły nadal nagminnie 

opuszcza obowiązkowe zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia lub dokonał innego 



czynu określonego w przepisach określających Kryteria udzielania kar w ust. 5 pkt 5 

niniejszego Regulaminu, może być skreślony z listy uczniów (słuchaczy).  

 

 

 

 

 

Zatwierdzono  

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr ................  

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie  

z dnia 13 listopada 2002 roku 


