REGULAMIN
UCZNIA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego
im. Heleny Spoczyńskiej
w Lipinach
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Rozdział I
SPRAWY ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE
§1
1. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd i odpowiedni strój, a w szczególności:
1) na zajęcia szkolne przychodzić w stroju stosownym, schludnym, niewyzywającym
(nieobnażającym okolic biustu, talii, bioder) oraz niewskazującym na przynależność do
subkultur,
2)podczas uroczystości państwowych, szkolnych, egzaminów obowiązuje strój odświętny
(biało-czarny lub biało-granatowy),
3)w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zdrowia, uczniowie nie powinni nosić
niebezpiecznych ozdób (rzeczy osobistego użytku).
2. W razie niezastosowania się do regulaminu, uczeń zobligowany jest do noszenia odzieży
zastępczej.
§2
1. Warunki korzystania z telefonów komórkowych innych urządzeń elektronicznych:
l) zakazuje się używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych w obiektach szkolnych (aparaty uczniów muszą być wyłączone
i schowane),
2) nagrywanie dźwięku i obrazu urządzeniami elektronicznymi jest na terenie szkoły
i internatu zabronione.
2. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi
szkoły a następnie zawiadomić policję.
3. Naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje
zabranie ich do depozytu. Aparat z depozytu odbiera rodzic (prawny opiekun).
§3
Uczniowie są zobowiązani do:
1) wchodzenia do szkoły przez szatnię,
2) zmiany, przy wejściu i wyjściu ze szkoły, obuwia na czyste i wygodne,
3) przestrzegania ładu i porządku: w szatni, na korytarzach, w izbach lekcyjnych, świetlicy
i sanitariatach.
§4
Pozostałe obowiązki uczniów są określone w Statucie, Regulaminie SSO, uchwałach Rady
Pedagogicznej, zarządzeniach Dyrektora, wynikają z poleceń wychowawców i nauczycieli,
z przepisów ogólnie obowiązujących oraz ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego.
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Rozdział II
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§5
Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia z funduszów Rady Rodziców za:
I) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowe zachowanie,
2) dobre lokaty w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz aktywu. pracy
społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
3) 100-procentową frekwencję.
§6
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane w formie:
1) pochwały wychowawcy klasy,
2) pochwały Dyrektora Zespołu,
3) listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów ucznia),
4) nagrody książkowej lub rzeczowej, w tym za otrzymanie w klasyfikacji rocznej
średniej ocen co najmniej 4,0 i oceny zachowania przynajmniej dobrej
5) dyplomu,
6) świadectwa z biało-czerwonym paskiem w przypadku uzyskania z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania.
§7
Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy klasy oraz organów Szkoły.
§8
O przyznanej uczniowi nagrodzie należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

Rozdział III
WYKROCZENIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA UCZNIA.
§9
Popełnia wykroczenie, kto:
1. podrabia lub niszczy dokumentację szkolną,
2. publicznie, w sposób demonstracyjny okazuje lekceważenie szkoły, jej pracowników
i organów,
3. umyślnie wprowadza w błąd pracownika szkoły, nie udziela wymaganych informacji lub
dokumentów albo nie uiszcza w terminie należnych opłat,
4. publicznie, w sposób demonstracyjny okazuje lekceważenie obowiązku nauki,
5. umyślnie nie przestrzega obowiązującego czasu zajęć szkolnych,
6. umyślnie lub ze swawoli nie uczestniczy w zajęciach i uroczystościach organizowanych przez
szkołę albo nie posiada odpowiedniego stroju,
7. nie wykonuje wydanych przez pracownika szkoły poleceń związanych z obowiązkami
ucznia lub mieszkańca internatu,
8. wykorzystując swoją przewagę, zmusza inną osobę do określonego zachowania,
9. bierze czynny udział w bójce, pobiciu i innym zdarzeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu,
10. sprowadza materiały niebezpieczne, alkohol lub narkotyki,
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11. spożywa alkohol lub przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na jego spożycie
12. pali papierosy;
13. używa lub posiada narkotyki,
14. używa lub posiada materiały niebezpieczne,
15. należy do zorganizowanej grupy o charakterze przestępczym.
16. oszukując nauczyciela, uzyskuje nienależną ocenę.
17. znieważa, ubliża lub poniża kolegów/koleżanki, pracowników szkoły
18. nie korzysta z pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
19. nie zmienia obuwia na odpowiednie,
20. w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenia, napisy lub rysunki albo używa
słów nieprzyzwoitych,
21. ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych
do użytku publicznego,
22. zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce publiczne lub pomieszczenie szkolne,
23. krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek
nocny, wywołuje zgorszenie albo utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć szkolnych,
24. umyślnie usuwa lub uszkadza ogłoszenie, afisz, plakat, gazetkę lub wystawę,
25. przywłaszcza sobie mienie cudze lub szkolne,
26. wyłudza rzecz lub świadczenie, nie mając zamiaru uiszczenia należności,
27. umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdolnym do użytku mienie cudze lub szkolne,
28. samowolnie używa mienia cudzego lub szkolnego,
29. nie zawiadamia właściwej osoby w ciągu tygodnia od dnia znalezienia cudzej rzeczy,
30. dokonuje innego czynu stanowiącego rażące naruszenie podstawowych obowiązków ucznia
oraz człowieka-obywatela,
§10
Uczeń podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej jeżeli dopuszcza się czynu stanowiącego
wykroczenie.
§11
Odpowiedzialności według niniejszego Regulaminu podlegają uczniowie popełniający wykroczenia
zarówno na terenie Szkoły, jak i poza jej terenem.
§12
W przypadku czynów, za które uczeń został już pociągnięty do odpowiedzialności przed innymi
organami, przepisy tego regulaminu mają zastosowanie jeżeli szkoła jest w posiadaniu
prawomocnej decyzji lub wiarygodnej informacji w tej sprawie pochodzącej od odpowiedniego
organu lub osoby.
§13
Uczeń może odpowiadać za swoje czyny zarówno z winy umyślnej, jak i nieumyślnej.
§14
Osoby upoważnione do karania ucznia:
1) wychowawca klasy,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Dyrektor Zespołu Szkół
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§15
Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnienie Dyrektora Zespołu,
3) nagana Dyrektora Zespołu,
4) przeniesienie do klasy równoległej,
5) usunięcie ze szkoły.
§16
Odpowiedzialność dyscyplinarną uczniów-mieszkańców internatu określa regulamin internatu
§17
Kara usunięcia ze szkoły może być orzeczona tylko za czyny przewidziany w niniejszym
regulaminie oraz jeżeli zastosowane środki wychowawcze nie odniosły rezultatu.
§l8
Kara usunięcia ze szkoły jest udzielana przez Dyrektora Zespołu, na wniosek Rady Pedagogicznej
w postaci stosownej uchwały.
§19
Osoba upoważniona nakłada karę według swego uznania, w granicach przewidzianych
w Regulaminie, oceniając stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu i biorąc pod uwagę cele
kary w zakresie społecznego oddziaływania, a w szczególności:
1) rodzaj i rozmiar szkody (krzywdy),
2) rodzaj i stopień winy,
3) pobudki,
4) sposób działania,
5) stosunek do poszkodowanego (pokrzywdzonego),
6) zachowanie się przed i po popełnieniu czynu.
§20
Okoliczności wymienione w § 19 uwzględnia się indywidualnie co do każdego sprawcy.
§21
1. Osoby upoważnione do ukarania mogą odstąpić od wymierzenia kary i zastosować środki
wychowawcze.
2. W przypadku czynów zagrożonych usunięciem ze szkoły, stosuje się przepis §24.
§22
1. W przypadku nałożenia na ucznia kary dyscyplinarnej, należy w Jego aktach osobowych
umieścić odpowiednią wzmiankę.
2. W przypadku ukarania karą dyscyplinarną przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną, należy
dodatkowo sporządzić notatkę opisującą przebieg zdarzenia oraz przebieg postępowania
dyscyplinarnego.
3. Wzmiankę o karze wymienionej w punkcie 1 należy wykreślić z akt po 6 miesiącach
nienagannego zachowania ucznia, natomiast wymienioną w punkcie 2 - po roku.
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§23
Katalog czynów zagrożonych usunięciem ze szkoły:
1) podrabianie lub niszczenie dokumentacji szkolnej,
2) uczestniczenie w bójce, pobiciu lub innym zdarzeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu innej
osoby,
3) sprowadzanie i rozprowadzanie alkoholu, narkotyków lub materiałów niebezpiecznych,
4) spożywanie alkoholu lub przyjście do szkoły w stanie wskazującym na jego spożycie,
używanie narkotyków, stosowanie materiałów niebezpiecznych,
5) przywłaszczenie lub kradzież mienia cudzego lub szkolnego o istotnej wartości,
6) umyślnie niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdolnym do użytku mienia cudzego lub
szkolnego o istotnej wartości,
7) zmuszanie innych osób do określonego zachowania wywołującego uszkodzenie ciała ,
rozstrój zdrowia lub prowadzącego do innego czynu zagrożonego usunięciem ze szkoły.
8) przynależność do zorganizowanej grupy o charakterze przestępczym.
9) usiłowanie lub pomocnictwo w przypadku czynów wymienionych w punktach 1-7,
10) skazanie przez sąd prawomocnym wyrokiem
§24
W przypadku popełnienia czynu wymienionego w §23 należy wszcząć postępowanie
dyscyplinarne, zmierzające do usunięcia ucznia ze szkoły. Tryb postępowania jest następujący:
1. Osoba zainteresowana informuje Dyrektora o popełnieniu przez ucznia danego wykroczenia
2. Dyrektor powiadamia o wykroczeniu rodziców ucznia, a w przypadku uzasadnionym, również
odpowiedni organ państwowy.
3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w ramach którego w szczególności
sporządza notatkę o zaistniałym zdarzeniu.
4. W ciągu 7 dni od wyjaśnienia sprawy, Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej,
z którego sporządza się dokładny protokół.
5. Uczeń ma prawo wystąpienia na posiedzeniu i przedstawienia swoich rzeczników obrony.
Z urzędu są to: wychowawca i pedagog szkolny.
6. Rada Pedagogiczna, po ustaleniu, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego
oddziaływania na ucznia, podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia z listy. Uchwała powinna
zapaść zgodnie z regulaminem Rady i przy zachowaniu kworum.
7. Dyrektor, niezwłocznie po posiedzeniu Rady, zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego (opinia
ta nie jest wiążąca) i podejmuje decyzję. Decyzja o skreśleniu powinna odpowiadać wymogom
określonym dla decyzji administracyjnych i powinna zostać wpisana do rejestru decyzji
administracyjnych w Szkole.
8. Dyrektor przekazuje decyzję uczniowi i jego rodzicom. Jeżeli jest to niemożliwe - wysyła listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni, decyzję odbierają
i podpisują jego rodzice.
§25
Decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od jej wydania.
§26
W czasie uprawomocniania się decyzji oraz postępowania odwoławczego uczeń powinien chodzić
do szkoły, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
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§27
1. Rygor natychmiastowej wykonalności można nadać decyzji tylko w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z k.p.a.
2. Od rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje odwołanie.
§28
Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji usunięcia ze szkoły.
§29
Tryb postępowania odwoławczego jest następujący:
1. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) składa w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji pismo
do Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Delegatura w Radomiu za pośrednictwem Dyrektora
Zespołu.
2. Dyrektor po ponownym przeanalizowaniu sprawy, w ciągu 7 dni podejmuje decyzję.
3. Jeżeli przychyli się do odwołania, podejmuje nową decyzję administracyjną, która kończy
postępowanie w sprawie.
4. W przypadku podtrzymania decyzji o usunięciu ucznia w ciągu 7 dni przesyła całą
dokumentację do Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Delegatury w Radomiu.
5. Decyzja podjęta przez Kuratora jest ostateczna.
6. Decyzję Kuratora uczeń może zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ją bada
pod względem proceduralnym, a nie merytorycznym.
7. W ciągu całego postępowania zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo wglądu w całą
dokumentację związaną ze sprawą, łącznie z protokółem posiedzenia Rady Pedagogicznej w części dotyczącej sprawy.
§30
Niezależnie od odpowiedzialności, jaką przewidują przepisy niniejszego Regulaminu, uczeń ponosi
odpowiedzialność przed organami państwowymi według przepisów ogólnie obowiązujących,
tj. ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks wykroczeń oraz przepisów szczegółowych.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31
Regulamin stanowi załącznik do statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa
Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.
§32
Oprócz niniejszego Regulaminu ucznia, sprawy porządkowe, prawa, obowiązki i odpowiedzialność
ucznia regulują statut Zespołu, Regulamin SSO, Regulamin internatu, Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, Regulamin biblioteki, inne wewnątrzszkolne regulaminy, uchwały Rady
Pedagogicznej, zarządzenia Dyrektora.
§33
Regulamin ucznia został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2012 r.
i obowiązuje od dnia 13.09.2012 r.
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