REGULAMIN UCZNIOWSKI
w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu
Regulamin zawiera:
1. Cele regulaminu
2. Prawa ucznia
3. Obowiązki ucznia
4. Zakazy
5. Nagrody
6. Kary i upomnienia
7. Zasady stosowania nagród, kar i upomnień
8. Informacje dodatkowe
1. Cele regulaminu
1)
2)
3)
4)
5)
2.

Zapewnienie bezpiecznych i spokojnych warunków edukacji.
Kształtowanie i wpajanie prawidłowych form zachowania.
Eliminowanie złych nawyków w zakresie zachowania, słownictwa i stosunku do nauki.
Wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny.
Stworzenie dobrej atmosfery panującej na terenie szkoły.

Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu nauczania i wychowania.
2) Bezpiecznych warunków nauki i pobytu na terenie szkoły
3) Pomocy w rozwiązywaniu problemów, ze strony wszystkich pracowników szkoły.
4) Wszelkich informacji dotyczących regulaminów obowiązujących w szkole, a dotyczących uczniów
( WSO, Regulamin Uczniowski, Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego itp. ).
5) Korzystania z wszelkich form działalności szkoły.
6) Rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.
7) Reprezentowania społeczności szkolnej.
8) Wyrażania własnych opinii, poglądów i religii.
9) Poszanowania własnej osoby, rzeczy osobistych i pochodzenia.
10) Akceptacji własnego, schludnego wyglądu i stroju.
11) Informacji o sprawdzianie na tydzień przed terminem.

3.

Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1) Zachowywać się bezpiecznie na terenie szkoły.
2) Sumiennie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkołę.
3) Systematycznie przygotowywać się do zajęć i wykonywać zadania powierzone przez nauczyciela.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

Właściwie zachowywać się w czasie zajęć edukacyjnych.
Posiadać na zajęciach niezbędne przybory szkolne.
Prawidłowo pełnić powierzone dyżury.
Dbać o higienę osobistą, schludny wygląd i estetyczny ubiór.
Pomagać młodszym i starszym kolegom.
Przedstawiać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych
w ustalonym terminie i formie.
10) Uzupełnić materiał zrealizowany przez klasę w czasie jego nieobecności
11) Dbać o mienie szkoły, własne i mienie innych uczniów.
12) Właściwie zachowywać się w stosunku do wszystkich osób na terenie szkoły.
13) Natychmiast powiadomić pracownika szkoły o wszelkich sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu.

4. Zakazy
Uczniowi podczas pobytu na terenie szkoły nie wolno:
1) Wychodzić z klasy w czasie trwania zajęć edukacyjnych.
2) Opuszczać budynku szkoły, lub boiska w czasie zajęć i przerw.
3) Stosować przemoc fizyczną lub psychiczną w postaci bójek, zastraszeń, wymuszeń, gróźb itp.
4) Zachęcać innych do stosowania przemocy.
5) Zachowywać się arogancko i nieprzyzwoicie w stosunku do innych osób.
6) Kraść i wyłudzać cudze mienie.
7) Niszczyć mienie szkolne lub należące do innych osób.
8) Pić alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków i posiadać wszelkich używek.
9) Posiadać przedmiotów zagrażającym życiu i zdrowiu.
10) Jeść i pić na lekcji bez zgody nauczyciela.
11) Posiadać i używać telefonu komórkowego bez zgody dyrektora szkoły.
12) Przynosić do szkoły przedmiotów o znacznej wartości materialnej.
13) Zachowywać się w sposób zagrażający własnemu zdrowiu lub życiu.

5. Nagrody
1) Pochwała ustna
a) na forum klasy
b) na apelu szkolnym
2) Pochwała pisemna
a) wpis do dzienniczka
b) dyplom
c) list gratulacyjny skierowany do rodziców
d) informacja na świadectwie
3) Nagroda rzeczowa
4) Uczestnictwo w atrakcyjnych formach spędzania czasu (kino, wycieczka, obóz itp.)
5) Podwyższona ocena z zachowania

2

6. Kary i upomnienia
1) Za niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia:
a) spóźnianie na zajęcia szkolne
b) brak przyborów szkolnych
c) opuszczanie zajęć szkolnych bez przyjętej formy usprawiedliwienia
d) brak dbałości o higienę osobistą, wygląd i ubiór
e) posiadanie i korzystanie z telefonu komórkowego lub innych nośników multimedialnych,
dyrektora, nauczyciela i rodziców
f) posiadanie przedmiotów o znacznej wartości materialnej
2) Za powyższe naruszenie regulaminu karą jest:
a) nagana ustna
b) pisemne powiadomienie rodziców
c) obniżenie oceny z zachowania
3) Za naruszenie zasad społecznego funkcjonowania ucznia w szkole:
a) niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych osób
b) aroganckie zachowanie i wulgarne słownictwo wobec innych osób
c) samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć edukacyjnych i przerw śródlekcyjnych
4) Za powyższe naruszenie regulaminu karą jest:
a) nagana pisemna umieszczona w dokumentach ucznia
b) pisemne powiadomienie rodziców
c) wezwanie rodziców
d) zakaz opuszczania budynku w czasie przerw śródlekcyjnych i przebywanie pod opieką
nauczyciela
e) poinformowanie na apelu całej społeczności szkolnej
f) zakaz korzystania z atrakcyjnych form spędzania czasu ( obozy, wycieczki…)
g) zakaz reprezentowania społeczności uczniowskiej ( zawody, konkursy…)
h) odebranie powierzonych funkcji ( samorząd, poczet sztandarowy…)
i) poniesienie odpowiedzialności finansowej za zniszczone mienie
j) obniżenie oceny z zachowania
5) Za najpoważniejsze naruszenie zasad bezpiecznego funkcjonowania:
a) kradzieże i wyłudzenia
b) fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi osobami lub zwierzętami
c) zastraszanie i stosowanie gróźb
d) posiadanie, stosowanie lub rozpowszechnianie używek i środków odurzających
e) posiadanie i posługiwanie się przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia
6) Za powyższe naruszenie regulaminu karą jest:
a) zakaz opuszczania budynku szkolnego w czasie przerw śródlekcyjnych i pozostawanie pod
opieką nauczyciela
b) poinformowanie na apelu całej społeczności szkolnej
c) wezwanie rodziców
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

pisemna nagana umieszczona w dokumentach
czasowe zawieszenie lub usunięcie z: ( drużyny sportowej, koła teatralnego…)
zakaz korzystania z atrakcyjnych form spędzania czasu (wycieczki, obozy…)
zakaz reprezentowania społeczności uczniowskiej ( zawody, konkursy…)
odebranie powierzonych funkcji ( samorząd, poczet sztandarowy…)
obniżenie oceny z zachowania
powiadomienie organów ścigania
czasowe zawieszenie w prawach ucznia
przeniesienie do innej placówki

7. Zasady stosowania nagród, kar i upomnień
Forma udzielanych nagród, kar i upomnień uzależniona jest od indywidualnej sytuacji każdego
ucznia i złożoności procesu wychowawczego.

8. Informacje dodatkowe
1) W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że uczeń jest pod wpływem środków odurzających,
dopuszcza się przeprowadzenie testu na obecność narkotyków w organizmie.
2) Rodzice lub prawni opiekunowie składają pisemne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na
badanie.
3) Badanie może przeprowadzić: psycholog szkolny, wychowawca, lub inny nauczyciel wskazany
przez dyrektora szkoły.
4) Po przeprowadzeniu badania sporządzony jest protokół i powiadomieni zostają rodzice lub
prawni opiekunowie.
5) Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo odwołać się w formie pisemnej do dyrektora
szkoły.
6) Rodzice i uczniowie po zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdzają jego znajomość
i akceptację własnoręcznym podpisem.

Regulamin został zaktualizowany po konsultacji z nauczycielami i uczniami oraz w oparciu
o nowelizację przepisów na skutek zmian po 1 stycznia 2009, nowy Statut ZSS nr 105 oraz
Konwencję o prawach dziecka ONZ.
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