Regulamin
Szkolny
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5
im gen. Wł. Sikorskiego
w Siedlcach

Postanowienia ogólne:
1. Regulamin szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im gen. Wł. Sikorskiego w
Siedlcach określa szczegółowe zasady przebiegu procesu dydaktyczno - .wychowawczego w
szkole oraz sprawy porządkowe dotyczące uczniów, nieokreślone precyzyjnie w Statucie Szkoły.
2. Regulamin szkolny nie pozostaje w sprzeczności z prawem oświatowym oraz Statutem Szkoły.
3. Regulamin szkolny obowiązuje wszystkich uczniów szkoły.

I Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, które zapewniają bezpieczeństwo
oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz do ochrony i
poszanowania jego godności,
3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny,
8. informacji o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o sposobach
i częstotliwości sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
9. pomocy w przypadku trudności w nauce,
10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz poradnictwa zawodowego,
11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych
12. wpływania na życie szkoły poprzez działanie w samorządzie uczniowskim oraz innych
organizacjach istniejących w szkole,
13. pomocy pielęgniarskiej,
14. reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz wszelkich imprezach
organizowanych w szkole lub poza nią.
15. odwołać się do dyrekcji szkoły w przypadku naruszenia zasad wewnątrzszkolnego systemu
oceniania lub wystawiania ocen z zachowania.

II Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:
1. uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie, a w przypadku
spóźnienia przyjścia do sali, w której się one odbywają,
2. rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć oraz aktywnie w nich uczestniczyć,
3. uzupełnić braki wynikające z absencji,
4. być zaangażowanym w życie klasy i szkoły,
5. godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor, tradycję, współtworzyć jej autorytet,
6. przestrzegać norm kultury współżycia zarówno w odniesieniu do kolegów, jak i w odniesieniu
do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
7. być uczciwym, odpowiedzialnym, reagować na dostrzeżone przejawy zła, szanować godność
osobistą własną i innych osób, być tolerancyjnym dla postaw i poglądów innych,
8. wykazywać troskę o życie, zdrowie i higienę oraz rozwój własny i kolegów,
9. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania i używania narkotyków
na terenie szkoły i w innych miejscach publicznych,
10. pozostawać na terenie szkoły w czasie przerw i wolnych godzin lekcyjnych,
11. nosić w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej obuwie zmienne lub okrycie na obuwie,
12. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
13. ze względu na bezpieczeństwo bezwzględnie wykonywać plecenia nauczycieli wychowania
fizycznego oraz przestrzegać przepisy BHP w pracowniach przedmiotowych i pracowni zajęć
praktycznych,
14. rzetelnie pełnić dyżury w klasie i szkole,
15. znać Statut Szkoły, uchwały, obowiązujące regulaminy i zarządzenia, a w szczególności
prawa i obowiązki ucznia oraz zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania i zasady
wystawiania ocen z zachowania,
16. posiadać i szanować legitymację szkolną jako dokument swej uczniowskiej tożsamości,
17. posiadać zeszyt zajęć praktycznych,
18. być zawsze stosownie ubranym,
19. uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych,
20. w przypadku tzw. okienka przebywać w czytelni szkolnej, a przypadku braku miejsc w
czytelni -we wnęce na I piętrze, nie zakłócając swoim zachowaniem odbywających się w tym
czasie lekcji,
21. w czasie zajęć dydaktycznych mieć wyłączony telefon komórkowy i przechowywać go w
torbie szkolnej, a w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach uzyskać zgodę nauczyciela

na skorzystanie z telefonu komórkowego,
22. w przypadku nieuczęszczania na religię lub etykę, bądź zwolnienia z wychowania
fizycznego
przebywać w czasie tych lekcji w czytelni lub na lekcji, pod opieką nauczyciela.

III Powinności ucznia
1. Ubiór codzienny oraz wygląd ucznia.
Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny a wygląd zadbany i
czysty. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju ma wpływ na
ocenę z zachowania.
Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:
a) spódnica nie krótsza niż do połowy uda lub spodnie,
b) bluzki nie prześwitujące, bez głębokich dekoltów,
c) obuwie nie zagrażające bezpieczeństwu,
d) zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuchy i plecy oraz koszulek na ramiączkach.
Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:
a) bluzka lub koszulka z przynajmniej krótkim rękawkiem, bez prowokujących napisów,
naszywek, wulgarnych napisów i emblematów sugerujących m. in. przynależność do grup
nieformalnvch.
2. Ubiór galowy.
Noszenie stroju galowego obowiązuje wszystkich uczniów podczas uroczystości szkolnych
(rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe,
studniówka, wyjazdy do teatru i na koncerty oraz zawsze na polecenie nauczycieli).
Ubiór galowy dziewcząt:
a) biała wizytowa bluzka,
b) czarna, granatowa lub w odcieniach szarości spódnica nie krótsza niż do połowy uda,
ewentualnie długie, materiałowe spodnie.
Ubiór galowy chłopców:
a) marynarka w odcieniach szarości, granatu lub czerni oraz w podobnej kolorystyce materiałowe
spodnie (bądź garnitur), w uzasadnionych przypadkach marynarkę może zastąpić w podobnej
kolorystyce bluza lub sweter,
b) biała koszula,
c) wizytowe obuwie.

3. Ogólne zasady zachowania uczniów na terenie szkoły.
1. Uczeń naszej szkoły postępuje i zachowuje się kulturalnie, zgodnie z ogólnymi zasadami
savoir-vivre'u.
2. Uczeń w rozmowie z dorosłymi nie trzyma rąk w kieszeni.
3. Na lekcjach uczniowie nie powinni żuć gumy.
4. Uczeń ponosi odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły wartościowe
przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe itp.).
5. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z budynku szkolnego po zakończonych w danym
dniu lekcjach tylko drzwiami oznaczonymi jako wejście główne, natomiast na przerwach
wychodzą na teren przyszkolny od strony parkingu i ul. Brzeskiej.

4. Zasady zachowania ucznia w czasie lekcji.

1. Uczniowie po dzwonku na lekcję ustawiają się przed wyznaczoną planem salą lekcyjną.
2. Przedstawiciel samorządu klasowego ma obowiązek zgłosić dyżurnemu dyrektorowi szkoły
lub do sekretariatu fakt, że nauczyciel po upływie 10 minut od dzwonka nie przyszedł na lekcję.
3. Zakaz używania telefonu komórkowego podczas lekcji.
4. Uczeń w czasie lekcji nie opuszcza klasy, jedynie w przypadkach szczególnych za
pozwoleniem nauczyciela.
5. Spóźniony uczeń siada w ławce, a swoje spóźnienie usprawiedliwia po zakończonej lekcji.
6. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
7. Po zakończonej lekcji klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za
to wszyscy uczniowie, a kontrolują

dyżurni, do obowiązków, których należy m. in.

uporządkowanie tablicy i stolików uczniowskich.
8. Uczniowie mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń
sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
9. Uczniowie wychodzą z klasy w sposób uporządkowany, otwierają drzwi powoli by nie
stwarzać zagrożenia dla osób poruszających się po korytarzu.

5. Zasady zachowania w czasie przerw międzylekcyjnych.

1. Uczniom podczas przerw nie wolno:
niszczyć mienia szkolnego,

siadać na parapetach i grzejnikach
biegać po schodach i korytarzach
blokować ciągów komunikacyjnych.
2. Uczniowie mający w szkole sympatię powinni pamiętać o poprawnym zachowaniu się.

6. Zasady korzystania z szatni szkolnej.

1. Każdy uczeń ma obowiązek korzystania codziennie z szatni szkolnej.
2. Uczniowie oddają buty do szatni w torbie, w kieszeniach ubrań nie mogą znajdować się
pieniądze ani żadne cenne przedmioty.
3. Uczniowie oddając odzież do szatni zobowiązani są do ustawienia się w kolejce.
4. W przypadku zgubienia numerka uczeń zobowiązany jest uiścić w sekretariacie szkoły kwotę
5 zł.
7. Zwolnienia i usprawiedliwienia.

1. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni zawiadomić wychowawcę o nieobecności dziecka.
2. Usprawiedliwienia od lekarza lub rodziców, uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy
najpóźniej 2 tygodnie po jego powrocie do szkoły.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie wnoszą o usprawiedliwienie nieobecności ucznia tylko w
formie pisemnej z podaniem jej przyczyn.
4. W przypadku nie dostarczenia usprawiedliwienia w terminie, o którym mowa w pkt 2,
wychowawca może podjąć decyzję o nieusprawiedliwieniu nieobecności.
5. Wszystkie usprawiedliwienia przechowywane są u wychowawcy.
6. Na podstawie dostarczonego pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole,
wychowawca klasy, biorąc pod uwagę

przyczyny nieobecności, podejmuje decyzję o

usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia w szkole.
7. Wychowawca sumuje frekwencję miesięczną do 10 dnia każdego miesiąca.
8. Wychowawca sumuje frekwencję za semestr do rady klasyfikacyjnej.
9. Uczniom, którzy biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych podczas
lekcji i są pod opieką innego nauczyciela, wpisuje się nieobecność do dziennika, ale nie
uwzględnia się tych nieobecności w zestawieniu frekwencji.
10. W zestawieniu frekwencji nie uwzględnia się
spowodowanych:
a) obowiązkowymi szczepieniami
b) stawieniem się w WKU

usprawiedliwionych nieobecności

c) niekursowaniem autobusu lub pociągu
11. Uczeń nie może opuszczać terenu szkoły podczas planowych zajęć lekcyjnych oraz przerw.
12. Uczeń może opuścić szkołę, jeśli posiada pisemne zwolnienie od rodziców.
13. Uczeń może zostać zwolniony przez wychowawcę na podstawie rozmowy telefonicznej z
rodzicami, jeśli rodzice zaznaczą, że biorą odpowiedzialność za dziecko. Wychowawca
powinien odnotować ten fakt w dzienniku.

IV Kary i nagrody
Nagrody
l. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy wobec ogółu uczniów danego oddziału,
b) pochwałę dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów szkoły,
c) list pochwalny do rodziców, jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał
średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
d) nagrody rzeczowe (książkowe lub inne) za :
wyniki w nauce, jeżeli uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 i
ocenę wzorową zachowania
wybitne osiągnięcia sportowe
wybitne osiągnięcia w Olimpiadach i Turniejach Zawodowych
szczególnie efektywną działalność społeczną na terenie szkoły
za 100% roczną frekwencję
e) promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Absolwent szkoły może otrzymać wyróżnienia i nagrody z uwzględnieniem odpowiednio
średniej ocen i oceny z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły.
3. Klasa, która uzyskała najlepszą frekwencję, powyżej 90%, otrzymuje zgodę na jednodniową
wycieczkę w czasie trwania zajęć dydaktycznych.

Kary
1. Za lekceważący stosunek do nauki, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, za naruszanie
porządku i dyscypliny, zasad i norm przyjętych w regulaminie szkoły a także za niewłaściwe
zachowanie wobec pracowników szkoły i kolegów uczeń może być ukarany:

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy wobec ogółu uczniów danego oddziału,
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów szkoły,
c) przeniesieniem do innego oddziału w tej samej szkole,
d) przeniesieniem do innej szkoły,
e) skreśleniem ucznia z listy uczniów szkoły,
f) wykonaniem pracy społecznej na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez Dyrektora lub
wychowawcę,
g) zawieszeniem prawa do uczestniczenia w imprezach szkolnych, wyjazdach klasowych,
h) odebraniem prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły.
2.Za zniszczenie mienia szkolnego, oprócz otrzymania jednej z kar, o których mowa w punkcie l,
uczeń jest zobowiązany do naprawienia szkody, gdy jest to możliwe, lub pokrycia kosztów bądź
naprawy, bądź zakupu zniszczonej rzeczy
3. Za celowe skorzystanie z telefonu komórkowego podczas zajęć dydaktycznych bez zgody
nauczyciela, przewiduje się następujące kary:
a) upomnienie ustne,
b) upomnienie z adnotacją w dzienniku,
c) zabranie aparatu telefonicznego i przechowanie go do czasu odbioru przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
4. Za nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących zmiennego obuwia, uczeń ma obowiązek wykonać
pracę porządkową na terenie szkoły.
5. Za samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas planowanych zajęć lekcyjnych oraz przerw,
przewiduje się następujące kary:
a) upomnienie ustne,
b) upomnienie z wpisem do dziennika.
6. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów za szczególnie rażące naruszenie zasad
współżycia społecznego, w szkole lub innych miejscach publicznych, a także za rażące naruszanie
obowiązków szkolnych, a w szczególności za:
a) handel narkotykami lub ich używanie,
b) picie alkoholu,
c) kradzież i inne przestępstwa,
d) wandalizm,
e) przemoc fizyczną lub psychiczną,
f) brak podstaw do klasyfikacji z przyczyn nieusprawiedliwionych,
g) nie otrzymanie po raz drugi promocji do klasy wyższej,

h) wulgarne zachowanie w stosunku do innych osób,
i) nie zaliczenie z winy ucznia obowiązkowego dokształcania z przedmiotów zawodowych
- dotyczy klas wielozawodowych
j) rozwiązanie przez pracodawcę umowy o prace z uczniem i niedostarczenie nowej umowy
w terminie 3 tygodni w tym samym zawodzie lub w pokrewnym.
7. Po tygodniu nieusprawiedliwionej nieobecności (35 godzin nieusprawiedliwionych lub 35
pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych) wychowawca ma obowiązek przeprowadzić
rozmowę z rodzicami i uczniem. Informacja o spotkaniu powinna być zapisana w dzienniku
lekcyjnym.
8. W przypadku powyżej 70 godzin nieusprawiedliwionych wychowawca ma obowiązek wystąpić
z wnioskiem do dyrektora o przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem w jego obecności.
9. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia od 50 do 70 godzin lekcyjnych, otrzymuje naganę
wychowawcy klasy.
10. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 100 godzin lekcyjnych, otrzymuje
naganę dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o możliwości skreślenia z listy uczniów.

V Sprawy porządkowe i organizacyjne
1. Każda klasa opiekuje się pracownią, która jest przyporządkowana wychowawcy, dba o jej
estetykę i czystość.
2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów pracowni, biblioteki i czytelni,
zasad korzystania z sali gimnastycznej, boisk i sprzętu zgodnie z obowiązującymi w tych
miejscach instrukcjami.
3. Za zgubione lub zniszczone książki wypożyczonej z biblioteki lub czytelni odpowiadają
uczniowie i jego prawni opiekunowie wg zasad określonych w regulaminie biblioteki i czytelni.
5. Wszystkie imprezy szkolne są organizowane za zgodą Dyrektora Szkoły (termin i czas
trwania uzgadnia się z dyrektorem i opiekunami).

