REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH
Regulamin szkoły w pełni uwzględnia postanowienia Statutu Zespołu Szkół Odzieżowych.
1. Uczniowie przybywają na lekcje co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.
W razie nieobecności nauczyciela przewodniczący klasy lub jego zastępca po upływie
10 minut zgłasza dyrektorowi dyżurnemu ten fakt i oczekuje dalszych dyspozycji.
2. Każdy uczeń ma prawo do korzystania z sal lekcyjnych, pracowni i innych pomieszczeń
i urządzeń szkoły zgodnie z planem lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie sale lekcyjne
i pracownie są pod opieką wyznaczonych nauczycieli. W pracowniach obowiązuje
odrębny regulamin.
3. Uczniowie są zobowiązani przechowywać wierzchnią odzież w szatni. W szatni nie
należy pozostawiać pieniędzy, dokumentów ani żadnych cennych przedmiotów – szkoła
nie ponosi za nie odpowiedzialności. W przypadku posiadania cennych przedmiotów
uczniowie powinni zachowywać szczególną ostrożność.
4. Samorząd uczniowski wyznacza dyżurnych szkoły, których prawa i obowiązki określa
regulamin dyżurów.
5. Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona w formie pisemnej u wychowawcy
klasy, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez rodziców i wychowawcę (dotyczącymi
między innymi: terminu i sposobu usprawiedliwiania). Przekroczenie ustaleń
jest równoznaczne z traktowaniem nieobecności jako nieusprawiedliwionych.
6. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może nie honorować usprawiedliwień.
7. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko z ważnych powodów. W danym dniu
ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności – dyżurujący
wicedyrektor. W przypadku uczniów gimnazjum wymagana jest zgoda rodziców
(prawnych opiekunów).
8. W wyjątkowych wypadkach dłuższej nieobecności (np. wyjazdu za granicę) zwolnienia
udziela dyrektor szkoły.
9. W czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między nimi uczniowie
pozostają na terenie szkoły (budynek szkolny, sala gimnastyczna, boisko szkolne).
10. Samowolne opuszczanie zajęć szkolnych podlega karze. Formy kary określa
wychowawca po uzgodnieniu z dyrekcją.
11. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach
oraz na całym terenie wokół budynku a także zażywania i rozprowadzania innych
używek.
12. Regulamin szkoły zgodnie ze Statutem formułuje szczegółowe prawa i obowiązki ucznia.
a) uczniowie i słuchacze szkół wchodzących w skład Zespołu mają prawo do:
 wpływania na pracę szkoły poprzez działalność samorządu uczniowskiego i rady
słuchaczy,
 inicjatywy w organizowaniu kół zainteresowań i zespołów,
 rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów w sferze szeroko pojętej kultury,
poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych,
 podnoszenia umiejętności zawodowych poprzez udział w turniejach, konkursach
i targach,
 sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny i znajomości wymagań edukacyjnych,
 informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych,
 poznania zasad przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
 wglądu do ocenionych prac pisemnych, poprawy tych prac i uzasadnienia oceny
przez nauczyciela,

 informacji o zasadach klasyfikacji, oceniania i promowania oraz zasadach
oceniania zachowania, przeprowadzania
egzaminów klasyfikacyjnych,
poprawkowych i weryfikacyjnych,
 powtarzania warunkowo klasy jeden raz w cyklu kształcenia na danym etapie
edukacyjnym po dopełnieniu odpowiednich formalności,
b) uczniowie i słuchacze szkół wchodzących w skład Zespołu powinni:
 przekazywać rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o przewidywanych
ocenach śródrocznych i końcoworocznych oraz spotkaniach z wychowawcą,
 nosić do szkoły dzienniczek uczniowski i okazywać na żądanie nauczycieli,
 wystrzegać się wszelkich nałogów i znać konsekwencje grożące
za niepodporządkowanie się obowiązującym w tej dziedzinie ustaleniom,
 swoją postawą dobrze świadczyć o szkole – na jej terenie i poza nią,
 nosić stosowny do okoliczności i estetyczny strój uczniowski,
 przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i estetyki wyglądu – w szkole
niedozwolony jest wyzywający makijaż, zabrania się noszenia odzieży stosownej
w czasie letniego wypoczynku,
 szanować mienie szkoły,
 dbać o ład i porządek na terenie szkoły,
 nosić identyfikator na terenie szkoły,
 sumiennie pełnić dyżury uczniowskie, stosując się do postanowień Regulaminu
dyżurów,
 stosować się do ustaleń w zakresie: zwalniania z zajęć szkolnych
i usprawiedliwiania nieobecności,
 nie używać na lekcjach telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych.
c) Uczniom przysługują nagrody i wyróżnienia przyznawane zgodnie ze Statutem
Szkoły.

