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Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dn. 30.08.2019r.  

  
  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków uczenia się i pracy oraz bezkonfliktowego 

współżycia społeczności w Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie zwanym dalej PZS 

w Redzie , uchwala się niniejszy regulamin.  

2. Jego celem jest uściślenie zapisów Statutu oraz obowiązujących regulaminów w PZS w 

Redzie.  

3. Regulamin obowiązuje uczniów, nauczycieli i innych pracowników Statut Powiatowego 

Zespołu Szkół w Redzie zwanych członkami społeczności szkolnej.  

  

II. SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA  

  

1. Każdy członek społeczności szkolnej - bez względu na wiek i funkcję w szkole ma prawo do:  

a) Poszanowania swojej godności osobistej i dobrego imienia.  

b) Wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania w sposób kulturalny i nieobraźliwy dla 

innych.  

c) Pracy i uczenia się tak, aby jak najpełniej rozwijać swoją osobowość, intelekt i 

zainteresowania.  

2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek do:  

a) Poszanowania godności osobistej i dobrego imienia innych osób oraz wypełniania 

powierzonych  mu obowiązków sumiennie w sposób odpowiadający jego wiedzy i 

zdolnościom.  

b) Odpowiadać za szkodę uczynioną drugiej osobie w sposób odpowiadający dojrzałości, 

wiekowi, kwalifikacjom i funkcji.  

3. Nikt  nie może  wykorzystywać swej przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej lub ekonomicznej 

do naruszania praw i godności innej osoby.  

  

III. TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY  

  

1. W działalności dydaktyczno–wychowawczej PZS w Redzie kieruje się zasadami humanizmu, 

a przede wszystkim:   

a) obowiązkiem głoszenia prawdy,   



3  
  

b) poszanowaniem godności człowieka,   

c) wolnością nauczania   

d) tolerancją światopoglądową.   

2. W działalności  dydaktyczno – wychowawczej PZS w Redzie realizuje zadania mające na 

celu  aktywizację społeczności szkolnej i wzmacnianie w niej poczucia odpowiedzialności i 

solidarności.  

3. Uczeń ma prawo i obowiązek do poznania historii szkoły i jej tradycji.  

4. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły  

poprzez uczestnictwo w uroczystościach szkolnych.  

5. Do ceremoniału szkoły należą:  

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych,  

c) uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej,  

d) obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości,  

e) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,  

f) uroczyste przekazanie sztandaru szkoły kolejnym pocztom sztandarowym,  

g) zakończenie roku szkolnego.  

6. Wyżej wymienione uroczystości uczeń ma obowiązek podkreślić strojem galowym.  

7. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt  

państwowych i oświatowych.  

8. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w Poczcie Sztandarowym Szkoły.  

9. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych jest obowiązkowy.  

  

IV. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

  

Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania – podstawową formą realizacji 

obowiązkowego zadania szkoły   

1. Uczniowie mają obowiązek brać aktywny udział w lekcji i przestrzegać ustalonych zasad oraz 

porządku według reguł ustalonych przez nauczyciela.  

2. Prawem ucznia jest znajomość celu lekcji, jasne i zrozumiałe przekazanie treści wykładanego 

materiału.  
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3. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu lekcji zwrócić się do nauczyciela z prośbą o 

wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach 

domowych.  

4. Lekcja rozpoczyna się równo z dzwonkiem na lekcje i trwa 45 minut, do dzwonka 

ogłaszającego przerwę. Uczeń zobowiązany jest do obecności w trakcie całej godziny 

lekcyjnej.  

5. Dopuszcza się spóźnienie na pierwszą lekcje maksymalnie 15 minut. Na pozostałe lekcje 

uczeń nie ma prawa się spóźniać.  

6. Uczniowie mają prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych oraz w 

pracach domowych w zależności od kryterium oceniania ustalonego przez nauczyciela.  

7. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości 

powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. w formie pomocy koleżeńskiej, konsultacji 

z nauczycielem lub zajęć dodatkowych).  

  

V. SPRAWDZANIE WIEDZY UCZNIA  

  

  Wiedza uczniów może być sprawdzana w formie ustnej lub pisemnej:  

1. Odpytywanie uczniów to sprawdzanie wiadomości wiadomości ucznia i ocena 

systematyczności pracy. Nauczyciel nie powinien przeznaczyć na tę formę powtórki 1/3 czasu 

lekcji.  

2. Codziennie rano uprawnieni uczniowie Samorządu Szkolnego losują numer odpowiadający 

numerom uczniów w dziennikach szkolnych. Uczniowie, których numery wylosowano, 

zwolnieni są z odpytywania w danym dniu, ale nie  z zadania domowego. Nie zwalnia ich to 

również z udziału w innych formach sprawdzania wiedzy. W przypadku spóźnienia ucznia na 

1 lekcję – traci on przywilej korzystania z wylosowanego numeru.   

3. Na dwa tygodnie przed kwalifikacją należy unikać przeprowadzania prac klasowych i 

sprawdzianów.  

4. Praca domowa wyznaczona przez nauczycieli, ma na celu pogłębienie, przyswojenie i 

utrwalenie materiału, z którymi uczeń zapoznał się w trakcie zajęć. Może być zadawana na 

dzień następny i powinna być wykonana starannie i terminowo.   

  

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA  

  

1. Każdy uczeń ma prawo do:  
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a) Zdobywania wiedzy i umiejętności przy pomocy nauczyciela, poszerzania jej przez 

twórcze poszukiwania intelektualne.  

b) Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności .  

c) Korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych   

d) Uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.  

e) Korzystania z sali gimnastycznej, boiska i pomieszczeń szkolnych na zajęciach 

obowiązkowych oraz po ich zakończeniu za zgodą nauczyciela odpowiedzialnego za te 

pomieszczenia.  

f) Korzystania w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych z obiektów sportowych 

szkoły pod warunkiem zapewnienia opieki przez odpowiedzialnego opiekuna  

(nauczyciela).  

g) Wycieczki klasowej zorganizowanej przy współudziale Wychowawcy i Rodziców po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. Wycieczka ta zwalnia z zajęć lekcyjnych do 3 dni.  

h) Dyrektor Szkoły może odmówić udzielenia zgody na wyjazd.  

i) Korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, której organizatorem jest szkolna służba 

zdrowia.  

2. Każdy uczeń ma obowiązek do:  

a) Wykorzystania w pełni czasu na naukę, rzetelnej i systematycznej pracy prowadzącej do 

poszerzania swojej wiedzy i umiejętności .  

b) Wykonywania zarządzeń i poleceń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i 

samorządu .  

c) Zachowania zgodnego z dobrem szkoły, dbania o jej honor i tradycje.  

d) Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.  

e) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach szkolnych oraz podczas przerw 

międzylekcyjnych .  

f) Prowadzenia zeszytu przedmiotowego, którego zasady określa nauczyciel.  

g) Dbałości o czystość mowy ojczystej .  

h) Przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i 

niszczenia majątku szkolnego, dbania o porządek,  ład, estetykę pomieszczeń w szkole i 

na jej terenie .  

i) Nie używania wulgarnych słów.  
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j) Nie wnoszenia do szkoły przedmiotów  stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 

społeczności szkolnej np. noży, broni palnej, materiałów wybuchowych, broń cięciwową 

w postaci kusz, paralizatorów itp.  

k) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów imitujących broń, repliki broni, materiałów 

wybuchowych, środków odurzających itp.   

l) Nie przynoszenia do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych, cennych pamiątek.  

m) Pozostawiania odzieży wierzchniej w szafkach uczniowskich .  

  

VII. NAGRODY I KARY  

  
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów. Karę może otrzymać 

uczeń.  

2. O przyznanej nagrodzie lub wymierzonej karze, wychowawca klasy ma obowiązek 

poinformowania rodziców ucznia.  

3. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonywanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń 

uzyska poręczenie.  

a) Samorządu Uczniowskiego ,  

b) Rady Rodziców,  

c) Wychowawcy klasy ,  

d) innej działającej w szkole organizacji młodzieżowej lub społecznej ,  

4. Powodem skreślenia ucznia z listy może być:  

a) niepodjęcie nauki w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w nowym roku 

szkolnym ,  

b) nieuzyskanie promocji po dwukrotnym uczęszczaniu do tej samej klasy .  

5. Dyrektor Szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego może zezwolić na organizację 

różnych imprez na terenie szkoły i poza nią. Ich przebieg musi być zgodny z przepisami 

szczegółowymi (BHP, ppoż itp.). Nadzór nad uczniami sprawują wyznaczeni uczniowie  

6. Uczniowie podczas imprez zobowiązani są do kulturalnego zachowania. W przeciwnym razie 

zostanie wymierzona kara zgodna z regulaminem karania uczniów  

  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym.  
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2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia, które wynikają z dokumentów 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, instrukcji w sprawie kształcenia i wychowywania oraz 

innych zarządzeń.  

  
  
  


