REGULAMIN UCZNIA ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
W LEGNICY
Regulamin ucznia określa sposób postępowania uczniów w typowych i dających się
przewidzieć okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty życia szkoły, zapewnia
bezpieczeństwo osobiste, umożliwia zachowanie porządku i dyscypliny na terenie szkoły.
Opracowany na podstawie:
1.

2.
3.
4.

Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 20.11.1989r. ratyfikowanej przez Polskę 30.04.1991r. Dz. U. z dnia 23
grudnia 1991 r.
Ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2016 r. poz.
1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
ustawa - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
Statut Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy:
Rozdział 2 Cele i zadania Zespołu
§ 5. Cele i zadania wychowawcze
Rozdział 6 Uczniowie i wychowankowie
§ 42. Skreślenie ucznia z listy uczniów
§ 44. Prawa ucznia
§ 45. Obowiązki ucznia
§ 47. Nagrody i kary
Rozdział 7 Zasady wewnętrznego oceniania
§ 55. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania wiadomości dydaktycznych
§ 59. Zasady i kryteria oceny zachowania

Uczniowie i wychowankowie
należycie do społeczności Zespołu Placówek Specjalnych. Szkoła i internat umożliwiają Wam
naukę, zabawę i rozwijanie własnych zainteresowań.
Wszyscy pragniemy przebywać w dobrej i bezpiecznej szkole, która uczy, jak należy
mądrze i dobrze żyć. Od wysiłku uczniów i nauczycieli, od zgodnej współpracy z nami
Waszych Rodziców zależy, czy nasza Placówka będzie takim miejscem.
Przynależność
do
Społeczności
Uczniowskiej
niesie
za
sobą
prawa
i
obowiązki,
które
wynikają
z
ogólnie
przyjętych
norm
zachowania
w społeczeństwie.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień Regulaminu
Ucznia. Nasze wzajemne relacje zależą od tego, jak będziemy respektować zawarte w nim
prawo.

ROZDZIAŁ I
SPRAWY PORZĄDKOWE
Uczniowie miejscowi przybywają do szkoły najwcześniej o 730 przed rozpoczęciem
lekcji, opuszczają szkołę po zakończeniu zajęć. Uczniowie dojeżdżający podczas
oczekiwania na autobus szkolny przebywają w świetlicy.
2.
Bez zgody nauczyciela uczeń nie może opuścić miejsca, w którym odbywają się zajęcia.
Samowolne opuszczanie obiektu szkolnego w czasie od rozpoczęcia zajęć do ich
zakończenia jest zabronione.
3.
Ubranie wierzchnie należy zostawiać w szatni szkolnej.
4.
Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach
pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas.
5.
Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. Na korytarzach szkolnych
obowiązuje całkowity zakaz biegania.
6.
Uczniowie przebywają w trakcie przerwy międzylekcyjnej na tym korytarzu, na którym
mają następną lekcję. Po dzwonku uczniowie ustawiają się przed klasą, w której ma się
odbywać kolejna lekcja.
7.
Każdy uczeń troszczy się o swoje mienie. W czasie przerw międzylekcyjnych
zabezpiecza je we własnym zakresie.
8.
Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie
w szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię,
ozdoby, sprzęt elektroniczny.
9.
W trakcie trwania zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz używania przez uczniów
telefonów komórkowych oraz sprzętu odtwarzającego, rejestrującego dźwięk i obraz.
Skorzystanie z telefonu podczas lekcji (internet, kalkulator, filmowanie doświadczenia)
wymaga każdorazowo zgody nauczyciela.
10. Uczeń ma obowiązek przestrzegania: regulaminów szkoły, poszczególnych pracowni
i obiektów sportowych.
11. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego,
uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom
wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuację obiektu.
12. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania prac porządkowych, zwłaszcza,
jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac
upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych. Prace nadzoruje
nauczyciel.
1.

ROZDZIAŁ II
ZAJĘCIA SZKOLNE, ZWALNIANIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ,
USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI
1.
2.

Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wiadomości wynikające z jego absencji.
Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela
i kolegów w formie konsultacji z nauczycielem, samopomocy koleżeńskiej, zajęć
rewalidacyjnych.
2

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Warunkiem reprezentowania szkoły na zawodach sportowych jest co najmniej ocena
poprawna z zachowania.
Uczeń może być zwolniony z zajęć z powodu ważnych przyczyn osobistych lub
rodzinnych. Zwolnienia dokonuje na pisemną, osobistą prośbę rodziców wice dyrektor
szkoły.
Nieobecność ucznia usprawiedliwia wychowawca klasy na osobistą lub przekazaną na
piśmie prośbę rodzica. Usprawiedliwienia należy dokonać w dniu powrotu ucznia do
szkoły po okresie nieobecności, w szczególnych przypadkach do 7 dni. Doręczenie
usprawiedliwienia w tym terminie jest obowiązkiem ucznia, a niewywiązanie się z tego
obowiązku stanowi naruszenie regulaminu szkoły i ma wpływ na ocenę z zachowania.
W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia w wymaganym terminie wychowawca
klasy jest zobowiązany do wyjaśnienia z rodzicami ucznia przyczyn nieobecności
i zwłoki w usprawiedliwieniu.
W przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia w szkole (powyżej 7 dni), rodzice
mają obowiązek poinformować szkołę osobiście lub telefonicznie o przyczynach
nieobecności dziecka.
Uczniowie ZSZ usprawiedliwiają nieobecność na zajęciach lekcyjnych zwolnieniem
lekarskim lub pisemną prośbą rodziców, sformułowaną na drukach przygotowanych
przez szkołę.
Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej posiadający umowę o pracę mają obowiązek
usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć praktycznych zwolnieniem L4
w terminie do 7 dni od dnia nieobecności. Nieobecność nieusprawiedliwiona lub
usprawiedliwiona powyżej 5 dniu musi zostać odpracowana.

ROZDZIAŁ III
STRÓJ SZKOLNY
1. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę ciała. Odzież powinna
być czysta i schludna. W trakcie lekcji wychowania fizycznego i zajęć technicznych
włosy muszą być czyste, a długie upięte, aby nie przeszkadzały w czynnościach.
2. Podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, konkursów i reprezentowania szkoły,
uczniów obowiązuje strój galowy (dziewczęta - biała bluzka i ciemna spódnica lub
spodnie, chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie).
3. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy tzn. obuwie sportowe,
koszulka, spodenki lub dres.
4. Podczas zajęć praktycznych obowiązuje strój roboczy szczegółowo opisany
w regulaminie praktyk każdego zawodu.
5. Zabrania się noszenia:
 odzieży z obraźliwymi napisami, wulgaryzmami, emblematami promującymi używki,
 nakryć głowy w budynku szkolnym, w szczególności kapturów i czapek z daszkiem,
 obuwia na wysokim obcasie.
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ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1)
bezpiecznych warunków nauki i pobytu w placówce,
2)
edukacji w zakresie szkoły podstawowej gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
lub szkoły przysposabiającej,
3)
pełnej rewalidacji zgodnie z jego potrzebami i zaleceniami określonymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
4)
rozwijania zainteresowań,
5)
dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości
psychofizycznych,
6)
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
7)
poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach dotyczących jego sytuacji
rodzinnej,
8)
zapewnienia opieki wychowawczej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy
psychofizycznej,
9)
rzetelnej informacji, jawnej i umotywowanej oceny,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,
11) wyrażania swojej opinii, swobody myśli i przekonań światopoglądowych
i religijnych, uznania i zachowania tożsamości narodowej,
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole,
13) wniesienia skargi z naruszeniem jego praw,
14) skorzystania z telefonu w sekretariacie szkolnym w celu skontaktowania się z rodziną.
Może także w sekretariacie odebrać telefon od rodziny.
Uczeń ma obowiązek:
1) regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne, systematycznie przygotowywać się do zajęć
i bezzwłocznie usprawiedliwiać nieobecności,
2) przychodzić do szkoły w stosownym ubraniu i dbać o estetykę ubioru,
3) przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych w czasie trwania zajęć,
4) wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów i przestrzegać zasad higieny osobistej;
5) szanować mienie szkolne oraz własność swoją i kolegów,
6) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), nosić przybory szkolne,
odzież oraz wymagane obuwie,
7) respektować polecenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Zespołu
Placówek Specjalnych,
8) przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego oraz regulaminów placówki,
9) wyrównać lub odpracować po lekcjach straty i szkody wyrządzone złym zachowaniem
lub nieprzestrzeganiem regulaminu Placówki,
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10)
11)

dbać o honor placówki, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej
dobrą tradycję,
okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Placówki, rodzicom
oraz rówieśnikom.

ROZDZIAŁ V
NAGRODY I KARY
Uczeń może być nagradzany za:
1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
2. wzorową postawę w szkole i poza nią;
3. wybitne osiągnięcia w przeglądach artystycznych, konkursach przedmiotowych,
w spartakiadach i turniejach sportowych itp.;
4. obowiązkowość;
5. reprezentowanie szkoły na zewnątrz np.: wystawy prac plastycznych, występy artystyczne
itp.;
6. stuprocentową frekwencję.
Nagrody przyjmują formę:
 dyplomu uznania dla ucznia;
 listu gratulacyjnego do rodziców;
 informacji w gablocie szkolnej, na tablicy ogłoszeń lub w gazetce samorządu
uczniowskiego; wpisu w Księdze Sukcesów;
 nagrody rzeczowej;
 Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, co najmniej 4.75, uczeń
otrzymuje na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem oraz, w miarę
możliwości, nagrodę rzeczową.
 Uczeń uznany uchwałą rady pedagogicznej za najlepszego w minionym roku
szkolnym może otrzymać Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Legnicy.
 Uczniowie mogą również otrzymać dyplom, nagrodę książkową lub rzeczową za:
 szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;
 uzyskanie czołowych miejsc w konkursach szkolnych;
 za szczególne prospołeczne zachowania.
Wobec ucznia, który naruszał obowiązki ucznia lub ich nie dopełniał można zastosować
karę w postaci:
1. upomnienia lub nagany wychowawcy klasy z zawiadomieniem rodziców;
2. rozmowy dyscyplinującej w obecności pedagoga, psychologa i rodziców;
3. upomnienia lub nagany dyrektora;
4. udzielenia pisemnej nagany z powiadomieniem rodziców;
5. zawieszenia ucznia w prawach do udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych
przez szkołę, środowisko;
6. skreślenia z listy uczniów (w przypadku uczniów pełnoletnich).
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7. O poważnym naruszeniu przez ucznia dyscypliny i porządku Zespołu wywierającym
szkodliwy wpływ na kolegów może zostać powiadomiony Sąd Rodzinny i Nieletnich.
8. Pedagog w opinii sporządzonej dla Sądu Rodzinnego i Nieletnich po spotkaniu zespołu
wychowawczego z udziałem wychowawcy klasy, rodzica i kuratora, po konsultacjach
z dyrektorem może sugerować konieczność przeniesienia ucznia do innej placówki.
9. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej placówki kieruje do kuratora oświaty dyrektor na
podstawie uchwały rady pedagogicznej.
10. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia lub skreślenie go z listy uczniów może
być nierealizowanie obowiązku nauki, poważne naruszenie zasad i norm zachowania
i współżycia społecznego, a w szczególności:
a) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach
i wycieczkach organizowanych przez szkołę;
b) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych;
c) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub własnego;
d) agresja i przemoc w stosunku do uczniów lub nauczycieli.
11. Trzykrotne zawieszenie pełnoletniego ucznia w prawach ucznia może skutkować
usunięciem ze szkoły decyzją rady pedagogicznej.
12. W wyjątkowych sytuacjach, które wskazują na posiadanie przez ucznia środków
odurzających lub zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w szkole, dopuszcza
się przeszukanie ucznia i jego rzeczy w obecności rodzica albo co najmniej dwóch dorosłych
osób. O zaistniałej sytuacji zostają powiadomieni rodzice ucznia.
13. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni.
14. Uczniowie pełnoletni naruszający normy prawne podlegają prawu karnemu.
15. Dyrektor może wstrzymać lub zawiesić wykonanie kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie
nauczyciela, wychowawcy lub prawnego opiekuna.

Obrońcą praw uczniów jest Rzecznik Praw Ucznia, wybierany przez uczniów klas od IV
szkoły podstawowej – do III szkoły branżowej spośród nauczycieli w tajnym głosowaniu.
1. Kadencja Rzecznika trwa 2 lata.
2. Uczeń, którego prawa zostały naruszone może złożyć skargę do Rzecznika Praw Ucznia w
formie ustnej lub pisemnej.
3. Skargi uczniów rozpatrywane są w terminie do 7 dni.
4. Uczeń niezadowolony z rozstrzygnięcia Rzecznika może złożyć pisemne odwołanie do
dyrektora w ciągu 7 dni.
5. Dyrektor rozstrzyga spór w ciągu 7 dni. Jego orzeczenie jest ostateczne.
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