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REGULAMIN UCZNIA 
Zespołu Szkół Technicznych 

im. Floriana Ceynowy w Kartuzach 
 

 

Regulamin opracowano na podstawie Statutu Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach  

i na podstawie obowiązującego prawa oświatowego. 

 

I  Prawa ucznia 

Uczeń ma prawo do: 

1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymogami, 
w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania; 

2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 

3. opieki wychowawczej i warunków pracy w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 
i poszanowanie jego godności; 

4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 
w nauce zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;  

6. odwołania się, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, od oceny rocznej 
wystawionej przez nauczyciela; 

7. korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego; 

8. określenia przez nauczyciela zakresu materiału zapowiadanej pracy pisemnej; 

9. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

10. zindywidualizowanej pomocy w przypadku trudności w nauce spowodowanych 
przypadkami losowymi (sytuacja rodzinna, długotrwała choroba); 

11. zdawania w szkole egzaminu maturalnego i egzaminu z przygotowania zawodowego; 

12. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

13. wpływania na życie szkoły oraz działalność samorządową oraz zrzeszania się 
w organizacjach działających w szkole;  

14. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 
zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

15. zwolnienia z zajęć lekcyjnych, gdy reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, 
olimpiadach, konkursach, występach; 

16. zwolnienia z części zajęć dydaktycznych, za zgodą nauczyciela, gdy bierze udział 
w olimpiadzie przedmiotowej, przed eliminacjami okręgowymi i przed eliminacjami 
centralnymi; 

17. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki (poza godzinami lekcyjnymi, za zgodą opiekuna gabinetu, zgodnie 
z regulaminem pracowni); 

18. przerw międzylekcyjnych oraz odpoczynku w okresie ferii i wakacji (punkt ten nie 
dotyczy uczniów, którym wyznaczono egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny); 
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19. zgłaszania poprzez swoich przedstawicieli klasowych propozycji zmian do 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) i innych regulaminów szkolnych; 

20. poznania przepisów dotyczących egzaminu maturalnego; 

21. zapoznania z przepisami bhp i ppoż obowiązującymi w szkole;  

22. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

23. zgłaszania propozycji tematów omawianych na godzinach z wychowawcą klasy; 

24. wypowiadania własnego poglądu na omawiane podczas lekcji tematy; 

25. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony 
i poszanowania jego godności; 

26. ochrony własnego życia i zdrowia przed zagrożeniami; 

27. opieki zdrowotnej; 

28. indywidualnej opieki sprawowanej przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, psychologa 
szkolnego oraz innych nauczycieli i osoby zajmujące stanowiska kierownicze; 

29. pełnej informacji o możliwościach dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły; 

30. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zależnie od środków finansowych 
posiadanych przez szkołę i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

31. czynnego i biernego prawa wyboru do organów samorządu uczniowskiego  
(nie dotyczy uczniów Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego);  

32. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 
w organizacjach działających w szkole; 

33. udziału, w ramach zajęć lekcyjnych, w imprezach turystycznych, sportowych,  
kulturalno–rozrywkowych organizowanych przez szkołę; 

34. odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia w przypadku, kiedy uważa, że jego prawa 
zostały naruszone; 

35. uzyskiwania nagród i wyróżnień. 

 

II Obowiązki ucznia 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu oraz w jego załącznikach. 

2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły. 

3. Racjonalnie wykorzystać czas przeznaczony na naukę, rzetelnie i systematycznie 
pracować i przygotowywać się do zajęć lekcyjnych. 

4. Punktualnie przychodzić na zajęcia. 

5. Przebywać podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych na terenie szkoły.  

6. Na terenie szkoły nosić identyfikator, zmienne obuwie i korzystać z szatni. 

7. Brać czynny udział w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach. 

8. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 

9. Dbać o kulturę słowa mówionego i pisanego. 

10. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi oraz ich godność osobistą. 
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11. Udzielać pomocy osobom niedołężnym, chorym, słabszym. 

12. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów. 

13. Utrzymywać swoje ciało w należytej czystości, dbać o schludność i czystość ubrania. 

14. Ubierać się do szkoły skromnie, a w uroczystościach szkolnych uczestniczyć w stroju 
galowym (opis stroju w osobnym rozdziale). 

15. Zgłaszać wychowawcy klasy lub pedagogowi, psychologowi szkolnemu, bądź innemu 
nauczycielowi wszelkie przypadki przemocy fizycznej i/lub psychicznej. 

16. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

17. Ponosić odpowiedzialność za podjęte działania. 

18. Naprawiać lub pokryć koszty umyślnie wyrządzonych przez siebie szkód na terenie 
obiektów szkolnych. 

19. Pielęgnować tradycję szkoły oraz godnie zachowywać się w szkole i poza nią. 

20. Bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz instrukcji obsługi 
urządzeń. 

21. Przestrzegać zarządzeń dyrekcji szkoły i Samorządu Uczniowskiego. 

22. Zachowywać się w sposób nienaruszający ogólnie przyjętych norm obyczajowych 
i estetycznych. 

23. Uregulować wszystkie zobowiązania wobec szkoły przed otrzymaniem świadectwa 
ukończenia klasy lub szkoły, przed rezygnacją z kontynuowania nauki lub po skreśleniu 
z listy uczniów. 

24. Zakończyć spożywanie posiłku wraz z rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

25. Prowadzić zeszyt przedmiotowy, posiadać pomoce naukowe określone przez 
nauczyciela. 

26. Usprawiedliwiać na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny nieobecności na zajęciach 
(w ciągu 7 dni od daty jej ustania). 

27. Dostarczyć w ciągu 7 dni do sekretariatu szkoły zaświadczenia lekarskiego 
upoważniającego do zwolnienia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania 
fizycznego, informatyki lub innych zajęć komputerowych, celem uzyskania odpowiedniej 
decyzji dyrektora.  

28. Sumiennie wywiązywać się z powierzonych funkcji.  

Uczniowie nie mogą: 

1. Zapraszać osób obcych do szkoły (bez zezwolenia Dyrektora Szkoły lub osoby 
upoważnionej). 

2. Nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu. 

3. Nosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak: broń, gaz, noże, petardy, 
materiały wybuchowe i żrące, itp.  

4. Na terenie szkoły i w jej obrębie palić i używać wyrobów tytoniowych. 

5. Używać i rozprowadzać narkotyków i innych środków odurzających, wnosić oraz 
spożywać alkoholu.  

6. Przebywać na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycia 
środków odurzających. 

7. Samowolnie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych 
podczas zajęć szkolnych.  
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8. Znieważać osób trzecich w środkach masowego przekazu (Internet, telefon komórkowy) 
poprzez rozpowszechnianie wizerunku tej osoby bez jej zgody.  

9. Przynosić drogocennych, wartościowych pamiątek; dużych kwot pieniędzy.  

 

III Wymagania dotyczące noszenia w szkole estetycznego, stosownego stroju 

1. Uczeń ma obowiązek noszenia w szkole ubioru schludnego, estetycznego, 
niewyzywającego i nieekstrawaganckiego. 

2. Osobami bezpośrednio oceniającymi ucznia pod względem przestrzegania stroju 
szkolnego są wychowawca klasy oraz inni nauczyciele; uczeń powinien stosować się do 
ich bezpośrednich uwag dotyczących niestosownego wyglądu. 

3. Określenie „niestosowny wygląd” obejmuje – oprócz braków związanych z higieną także: 
a) ubiór odkrywający bieliznę, brzuch, plecy, 
b) duże, odsłaniające biust dekolty, zbyt krótkie spódnice, spodenki, wyzywający 

makijaż, 
c) zwisające dodatki (szelki, łańcuchy itp.), 
d) prowokacyjne i/lub wulgarne napisy na plecakach, koszulkach itp. oraz emblematy 

propagujące treści antywychowawcze lub związane z patologicznymi subkulturami, 
e) nakrycia głowy, w tym zakrywanie się kapturem. 

4. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy: 
a) dziewczęta: biała (jasna) bluzka, kostium lub czarna (granatowa, ciemna) spódnica, 

sukienka lub spodnie,  
b) chłopcy: biała (jasna) koszula, garnitur lub czarne (granatowe, ciemne) spodnie 

(fason klasyczny, tzn. nie dresy, nie z obniżonym krokiem, itp.), marynarka. 
5. Uroczystości z obowiązującym strojem galowym to: 

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
b) egzamin maturalny, egzaminy z przygotowania zawodowego,  
c) apele z okazji świąt państwowych i szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego, 
d) inne, według zarządzenia Dyrektora Szkoły. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji nieopisanej powyżej głos decydujący należy do 
Dyrektora Szkoły. 

 

IV Nagrody 

1. Organy Zespołu mogą nagrodzić ucznia za: 
a) osiągnięcia w nauce i sporcie, 
b) rzetelną naukę i pracę społeczną, 
c) wybitne osiągnięcia, 
d) wzorową postawę, 
e) dzielność i odwagę. 

2. Rodzaje nagród: 
a) Pochwała udzielona przez nauczyciela wobec klasy.  
b) Pochwała wychowawcy klasy (w obecności klasy). 
c) Pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły. 
d) Świadectwo z wyróżnieniem (średnia 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena 

z zachowania).  
e) Upominek rzeczowy ufundowany przez Radę Rodziców, Szkołę. 
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f) List pochwalny skierowany do rodziców, pracodawcy ucznia. 
g) Udział w poczcie sztandarowym szkoły. 
h) Udział w spotkaniach międzynarodowych. 
i) Wpis nazwiska ucznia do Kroniki Szkolnej. 
j) Inne (np. wycieczka, wyjście do kina, teatru, itp.) 

V Kary 

1. Uczeń może być ukarany za: 
a) nieprzestrzeganie Statutu Zespołu i jego załączników, Regulaminu Ucznia. 
b) nieprzestrzeganie zarządzeń dyrekcji szkoły. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia, nie musi być 
zachowana gradacja kar. 

3. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 
ucznia. 

4. Rodzaje kar: 
a) wpisanie przez nauczyciela uwagi do dziennika elektronicznego,  
b) ustne upomnieniem (nagana) udzielona przez wychowawcę wobec uczniów swojej 

klasy, 
c) obniżenie oceny z zachowania zgodnie z WSO, 
d) w celu naprawy szkody praca na rzecz osoby poszkodowanej lub na rzecz szkoły, 
e) odebranie prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych w szkole, 
f) cofnięcie prawa do przeprowadzenia wycieczki szkolnej w dniach zajęć 

dydaktycznych, 
g) pisemne upomnienie (nagana) udzielone przez Dyrektora Szkoły wobec uczniów 

swojej klasy,  
h) pisemna nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora Szkoły w obecności 

wychowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów), 
i) skreślenie ucznia z listy uczniów, 
j) skierowanie sprawy na policję lub do sądu dla nieletnich. 

5. Przed udzieleniem przez Dyrektora Szkoły upomnienia lub nagany, wychowawca lub 
pedagog (psycholog) szkolny przeprowadza z uczniem, w obecności rodzica (prawnego 
opiekuna) ucznia, rozmowę wyjaśniającą. 

 

VI  Skreślenia z listy uczniów 

1. Karę skreślenia z listy uczniów stosuje się w sytuacjach drastycznych, gdy wpływ ucznia 
na pozostałą młodzież szkolną jest wyjątkowo negatywny, jak również za 
nieprzestrzeganie postanowień Statutu Zespołu i Regulaminu Ucznia.  

2. Uzasadniony wniosek do Rady Pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy może złożyć 
Dyrektor Szkoły, członek Rady Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski. 

3. Ucznia można skreślić z listy uczniów za: 
a) kradzież mienia, 
b) używanie, posiadanie i rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających, 
c) spożywanie alkoholu w szkole i podczas wszystkich imprez organizowanych przez 

szkołę, 
d) przebywanie na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

zażycie środków odurzających, 
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e) rażące przekroczenie norm etyczno – moralnych w szkole, na wycieczce szkolnej 
oraz podczas imprez organizowanych przez szkołę, 

f) czyny chuligańskie, dewastacje mienia szkolnego i prywatnego, 
g) stwarzanie sytuacji uniemożliwiającej normalną pracę szkoły, agresywne obraźliwe 

zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
h) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych uczniów i osób trzecich, 

okaleczenia innych osób, 
i) uporczywe uchylanie się od obowiązku uczęszczania na zajęcia szkolne,  

tj. w miesiącu powyżej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych opuszczonych 
i nieusprawiedliwionych, 

j) brak umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu przez okres powyżej 30 dni 
(dotyczy uczniów – młodocianych pracowników), 

k) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądowym. 

4. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów wydaje dyrektor szkoły zgodnie z procedurą 
omówioną w Statucie Zespołu (§ 104). 

 

VII Tryb odwoławczy od stosowanych kar 

1. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec 
niego kary. W przypadku ucznia – młodocianego pracownika, o karze nagany udzielonej 
przez Dyrektora Szkoły informuje się pracodawcę.  

2. Od nałożonej przez nauczyciela, wychowawcę kary osoba zainteresowana może się 
odwołać do Dyrektora Szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem Samorządu Klasowego, 
Samorządu Uczniowskiego, rodziców. Odwołanie powinno być złożone w formie 
pisemnej w ciągu 7 dni od nałożenia kary. 

3. Od kar nałożonych przez dyrektora lub od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje 
prawo odwołania do Pomorskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie należy złożyć w ciągu 
7 dni, na piśmie i za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

4. Karę, z wyjątkiem skreślenia z listy uczniów, uważa się za niebyłą po upływie roku. 
W przypadku nienagannej postawy ucznia Dyrektor Szkoły może na uzasadniony wniosek 
wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Klasowego, pedagoga/psychologa 
szkolnego uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Informacja o nałożonej 
karze jest przechowywana w aktach ucznia w szkole. Po upływie okresu kary informacja 
o karze zostaje usunięta z akt ucznia. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

1. Ostatnio wprowadzone zmiany: 17.02.2014 r. 
2. Regulamin Ucznia, został pozytywnie zaopiniowany przez: 

a) Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach w dniu 23.01. 2013 r. 
b) Samorząd Uczniowski w dniu 17.02.2014 r. i obowiązuje od 18 lutego 2014 r. 

 


