REGULAMIN GIMNAZJUM nr 5 w ELBĄGU

I. WPROWADZENIE.
Regulamin szkoły jest dokumentem obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. Zmodyfikowano jego treść w
listopadzie 2006r. Dokument ten reguluje następujące problemy życia szkolnego:
1. uprawnienia uczniów gimnazjum;
2. zobowiązania ucznia wobec klasy i szkoły;
3. zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia szkoły;
4. wymagania dotyczące stroju ucznia;
5. procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów;
6. tryb zatwierdzania regulaminu i wprowadzanie do niego zmian.
Prawa i obowiązki ucznia, kary, nagrody, tryb postępowania gdy prawa ucznia są łamane określa statut szkoły,
który jest najważniejszym dokumentem obowiązującym w gimnazjum.

II. UPRAWNIENIA UCZNIÓW GIMNAZJUM
1. Uczniowie są uprawnieni do:
a) przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom, samorządowi uczniowskiemu oraz dyrekcji szkoły swoich
uwag i spostrzeżeń dotyczących problemów szkolnych;
b) otrzymania odpowiedzi, wyjaśnień na wyrażone przez siebie uwagi, spostrzeżenia,
o których mowa w pkt II.1 a oraz do uzyskania od w/w osób pomocy;
c) korzystania z zajęć działających w szkole organizacji uczniowskich i kół zainteresowań;
d) reprezentowania klasy (szkoły) w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych
i innych uroczystościach;
e) korzystania z opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną;
f) korzystania ze świetlicy szkolnej;
g) korzystania z obiadów stołówce szkolnej;
h) uczestniczenia w wycieczkach, biwakach i innych imprezach szkolnych;
i) udziału w pracach użytecznych na rzecz klasy i szkoły;
j) uczestniczenia w wyborach do samorządu klasowego, szkolnego oaz w wyborach rzecznika praw ucznia;
k) zapoznania się z przedmiotowym systemem oceniania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, który
dostępny jest w bibliotece szkolnej, na stronie www szkoły i w gablocie znajdującej się na korytarzu szkolnym;
l) uzyskania pomocy ( w formie stypendium) w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej;
m) korzystania z pomocy psychologa lub pedagoga.

III. ZOBOWIĄZANIA UCZNIA WOBEC KLASY/ SZKOŁY
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni starać się, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, w którym
panuje wzajemne zaufanie. W związku z tym :
1. Uczniowie gimnazjum zobowiązani są do:
a) reagowania na przejawy agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów na terenia szkoły;
b) szanowania mienia szkolnego i zapobiegania wszelkim próbom jego dewastacji;
c) posiadania przy sobie legitymacji szkolnej oraz dzienniczka ucznia i okazywania tych dokumentów na prośbę
nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły, w tym pracownika ochrony;
d) nie korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych ( zarówno w trakcie lekcji jak i podczas przerw
śródlekcyjnych);
e) odnoszenia się do siebie z szacunkiem oraz życzliwością, codziennego przestrzegania zasad dobrego
wychowania i dyscypliny pracy, a w szczególności:
- obecności na zajęciach lekcyjnych;
- punktualności;

- rzetelności w przygotowaniu do zajęć;
- maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcjach;
f) udziału w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, na które został skierowany przez nauczyciela lub poradnię
psychologiczno- pedagogiczną ( za zgodą rodzica /prawnego opiekuna);
g) rozliczenia się na koniec roku szkolnego z wychowawcą klasy na podstawie karty obiegowej.
2. Uczeń może być ukarany karami określonymi w statucie szkoły za:
a) chuligaństwo ( wszczynanie bójek, zastraszanie, wulgarne słownictwo);
b) palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych;
c) posiadanie, rozprowadzanie i zażywanie środków psychoaktywnych;
d) celowe niszczenie lub kradzież mienia szkolnego i prywatnego;
e) znieważanie kolegów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych pracowników szkoły;
f) utrudnianie prowadzenia zajęć edukacyjnych;
g) niekulturalne zachowanie się na terenie szkoły;
h) niewłaściwe zachowanie się poza terenem szkoły ( w kinie, teatrze, na zawodach sportowych, na wycieczce,
na biwaku i w innych miejscach publicznych);
i) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, określonych w statucie gimnazjum,
j) nieprzestrzeganie postanowień regulaminu szkoły.
3. Uczeń/ klasa za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu/ statutu szkoły może zostać zobowiązany/a do :
a) naprawienia szkody (przez samego ucznia lub jego rodziców);
b) pracy na rzecz klasy i szkoły.
3a. W przypadku, gdy uczeń nie rozliczy się z wychowawcą klasy na podstawie karty obiegowej, o której mowa w
pkt.III 1g, otrzymuje dziesięć punktów ujemnych z zachowania na początku kolejnego roku szkolnego (dotyczy
uczniów klas I- II).W przypadku absolwenta, gimnazjum powiadamia szkołę ponadgimnazjalną, do której on
będzie uczęszczać.
4. Dyrekcja szkoły, zespół wychowawczy, wychowawca klasy mogą wydać zakaz kandydowania ucznia do
samorządu uczniowskiego.
5. Jeżeli zobowiązania regulaminowe zastosowane przez szkołę nie przyniosą pozytywnych zmian w zachowaniu
uczniów, to będą na nich nałożone kary zgodnie ze statutem szkoły.
6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji o nałożonym zobowiązaniu (pkt III.3 regulaminu) i zakazie
(pkt III.4 regulaminu) do dyrektora gimnazjum.
7. Wykroczenia uczniów dotyczące naruszania prawa karnego mogą być kierowane przez dyrektora szkoły do
właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA SZKOŁY
1. Każdy uczeń korzystając z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły powinien troszczyć się o mienie i jej
estetyczny wygląd, o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.
2. Uczniowie powinni:
a) kulturalnie spędzać czas na przerwach między lekcjami, podczas których należy przebywać na korytarzu lub w
sprzyjających warunkach na boisku szkolnym;
b) czas przed zajęciami (jeśli przyjdą do szkoły wcześniej) spędzać w świetlicy szkolnej;
c) czas po zajęciach szkolnych (jeśli nie idą bezpośrednio do domu, ani nie pozostają na zajęciach
pozalekcyjnych) spędzać w świetlicy szkolnej;
d) wierzchnie okrycia i obuwie pozostawić w szatni;
e) z pomieszczeń sportowych, biblioteki oraz świetlicy korzystać zgodnie z regulaminem tych pomieszczeń.
3. Uczniowie nie powinni:
a) pozostawiać swoich teczek na korytarzu bez opieki;

b) w czasie przerw biegać, nadmiernie hałasować, zaśmiecać korytarzy oraz siadać na schodach;
c) przybywać na terenie szkoły po skończonych zajęciach ( wyjątek sytuacja określona w pkt IV.2.b, c);
d) korzystać z telefonów komórkowych.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STROJU SZKOLNEGO.
1. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju, który powinien być czysty, estetyczny
i skromny. Nie może to być strój ekstrawagancki.
2. Na uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy tj. granatowa lub czarna spódnica / spodnie i biała bluzka /
koszula.
2a. Każdy pierwszy dzień miesiąca jest w szkole "DNIEM GALOWYM".
3. Uczniowie nie powinni w szkole nosić biżuterii (kolczyków, łańcuszków, broszek i innych ozdób).
4. Uczennice przychodzą do szkoły bez makijażu.
5. Fryzura ucznia powinna być skromna (włosy krótkie - czyste, uczesane, włosy długie - czyste, uczesane, spięte
lub związane).
6. W szkole uczniowie zobowiązani są nosić obuwie zmienne na podeszwie antypoślizgowej (kapcie, trampki,
halówki).

VI. PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW.
1. Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
2. Każdą nieobecność ucznia na lekcji rodzice powinni usprawiedliwić w ciągu 7 dni licząc od dnia powrotu
dziecka do szkoły po zakończonej nieobecności .
3. Usprawiedliwienia dokonać może (całodziennej i pojedynczych nieobecności) tylko wychowawca klasy, a w
przypadku jego nieobecności nauczyciel wspomagający wychowawcę klasy lub dyrektor/ wicedyrektor szkoły.
4. Spóźnienie na lekcję powyżej 5 min. traktuje się jak nieobecność na lekcji.
5. Nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach, konkursach, wycieczkach szkolnych itp..,
zaznacza się w dzienniku lekcyjnym jako zwolnienie z zajęć, w celu reprezentowania szkoły na zewnątrz ( wpis w
dzienniku - zwolniony/ zwolniona).
6. Nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania.
7. Rodzice ucznia (opiekunowie prawni) zobowiązani są powiadomić wychowawcę klasy
o przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka w szkole. Dłuższa nieobecność ucznia na zajęciach z przyczyn
innych niż choroba, powinna być uzgodniona z dyrektorem gimnazjum.
8. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, zobowiązany on jest do uzupełnienia braków
w wiadomościach i umiejętnościach powstałych w okresie jego nieobecności.

VII. PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU.
Wszyscy uczniowie gimnazjum są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych
w niniejszym regulaminie.

VIII. TRYB ZATWIERDZANIA REGULAMINU SZKOŁY
I DOKONYWANIA JEGO ZMIAN.
1. Regulamin szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii:
a) Samorządu Uczniowskiego;
b) Rady Rodziców.

2. Zmiany w regulaminie dokonywane są przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii:
a) Samorządu Uczniowskiego;
b) Rady Rodziców.
Opinie w sprawie regulaminu wyrazili:
1. Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia;
2. Rada Rodziców;
3. Pedagog, psycholog, socjoterapeuta, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów.

Zmodyfikowany regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 14.12.2006r. Zmiany obowiązują od dnia 15.12.2006r.

