Zasady obowiązujące w Gimnazjum w Raszynie.
REGULAMIN
(po zmianach 30.08.2013r.)

Tytułem wprowadzenia
Każda z osób stanowiąca społeczność szkolną zarówno: uczeń, nauczyciel, rodzice, prawni
opiekunowie, jak i pozostali pracownicy szkoły – bez względu na swój wiek i funkcję w
szkole – ma prawo do przestrzegania przepisów wynikających z: Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o
Prawach Dziecka oraz Statutu Szkoły.
Podstawowe prawa i wolności człowieka obejmują:
 prawa i wolności osobiste do życia, tożsamości narodowej, swobody myśli,
sumienia, wyznania, wyrażania własnych poglądów, do życia bez przemocy
psychicznej i fizycznej;
 prawa socjalne do pracy, do ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego;
 prawa kulturalne do korzystania z dóbr kultury, do informacji;
 prawa polityczne do stowarzyszania się i pokojowych zgromadzeń.
Każdy przejaw wykorzystywania swej przewagi z racji: wieku, funkcji, zbiorowości
/większości/, siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego
człowieka jest niedopuszczalny.
Życie szkoły umożliwia korzystanie ze szczególnych uprawnień gwarantowanych przez
prawo w ramach organizacji podstawowych zadań w formie czasu spędzanego na lekcjach,
przerw, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i wyjść wspólnych z nauczycielem. Są to także
zajęcia organizowane przez Parlament Szkolny, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną lub
Dyrekcję Szkoły.
Rozdział I
Kultura zachowania w szkole i poza szkołą.
Uczniowie
1. Mają prawo:
 zwracać się o pomoc do każdego nauczyciela lub innego pracownika szkoły jeśli
niewłaściwe zachowanie innych osób w szkole powoduje poczucie zagrożenia,
podważa poczucie bezpieczeństwa lub narusza godność osobistą;
 wnioskować do Dyrekcji Szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego o pomoc
w każdej sytuacji wymagającej mediacji a szczególnie w sytuacji konfliktowej;
 domagać się ustalenia obiektywnej oceny zachowania przez nauczyciela;
2. Mają obowiązek:
 kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami;
 zgodnego z normą kultury zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły,
innych uczniów i ich rodziców;
 bezpiecznego zachowywania się podczas przerw (np. nie biegać, nie siadać na
parapetach, nie popychać innych uczniów);
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bezwzględnego reagowania na wszystkie przejawy brutalności, agresji, przemocy i
wulgarności;
 przeciwstawiania się izolowaniu i odrzucaniu innych uczniów;
 korzystania z pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, łazienek,
bufetu) zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Uczniowie nie mogą:
 zachowywać się w sposób niezgodny z przyjętymi normami;
 przebywać w czasie lekcji w innych pomieszczeniach szkolnych niż miejsca
wyznaczone przez nauczyciela lub wychowawcę;
 palić tytoniu, pić alkoholu, używać lub rozprowadzać środków odurzających;
 zachowywać się agresywnie lub wulgarnie;
 stosować wobec kolegów przemocy fizycznej i psychicznej;
 korzystać z telefonu komórkowego w czasie lekcji (ma być wyłączony);
 rejestrować, nagrywać i fotografować uczniów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły bez ich zgody .
 opuszczać terenu szkoły bez opieki nauczyciela w trakcie zajęć.
Nauczyciele
4. Mają prawo:
 zwracać się o pomoc do dyrekcji szkoły w przypadku nagminnego naruszania zasad
kulturalnego zachowania przez ucznia;
 wystąpić do wychowawcy lub dyrektora szkoły o ukaranie ucznia w przypadku
nagminnego naruszania w/w zasad.
5. Mają obowiązek:
 kulturalnego zachowania w stosunku do uczniów, pracowników szkoły i rodziców;
 reagowania na niewłaściwe zachowanie ucznia szkoły, wyciągania konsekwencji
zgodnie ze statutem gimnazjum;
 przeciwstawiania się przejawom agresji i wulgarności;
 niezwłocznego informowania rodziców (prawnych opiekunów) o nieodpowiednim
zachowaniu dziecka;
 nieużywania telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych z uczniami.
Rodzice (prawni opiekunowie)
6. Mają prawo:
 uzyskać od nauczyciela pełną informację o zachowaniu swojego dziecka.
 rozmawiać z dyrekcją szkoły o zachowaniu uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły budzących ich niepokój.
7. Mają obowiązek:
 kulturalnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły;
 reagować na informacje przekazywane przez szkołę dotyczące niewłaściwego
zachowania ich dzieci.
Dyrekcja gimnazjum
8. Ma obowiązek:
 udzielać pomocy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom
szkoły w przypadku naruszania zasad współżycia i kulturalnego zachowania;
 wyciągać przewidziane prawem konsekwencje wobec wszystkich naruszających
zasady kulturalnego zachowania.
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Rozdział II
Zdrowie i bezpieczeństwo
Uczniowie
1.Mają prawo do:
 ochrony prywatności życia rodzinnego i tajemnicy. Czytanie bądź publiczne
odczytywanie danych dotyczących ucznia bez jego zgody jest wykluczone;
 ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa;
 uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub złego samopoczucia;
 uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych kształtujących właściwą postawę wobec
zdrowia.
2. Mają obowiązek:
 informować o złym samopoczuciu wychowawcę, innego nauczyciela oraz
pielęgniarkę szkolną;
 respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące szczepień, badań lekarskich, itp;
 podczas przerw zachowywać się bezpiecznie i nie zagrażać swoim zachowaniem
bezpieczeństwu innych osób;
 wchodzić do sal lekcyjnych w szyku uporządkowanym pod opieką nauczyciela;
 przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych, biblioteki, świetlicy szkolnej,
szatni, bufetu, bloku sportowego, pracowni informatycznych oraz pracowni
multimedialnej;
 okazywać legitymację szkolną pracownikowi szkoły przychodząc do gimnazjum na
zajęcia pozalekcyjne.
3. Nie mogą:
 zapraszać osób obcych do szkoły bez zgody dyrekcji;
 nosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu (np. ostrych ozdób);
 przynosić do szkoły przedmiotów niebezpiecznych.
 Blokować ciągów komunikacyjnych.
 Zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
Nauczyciele
4. Mają prawo do:
 ochrony prywatności życia rodzinnego i wizerunku. Czytanie bądź publiczne
odczytywanie danych dotyczących nauczyciela bez jego zgody jest wykluczone;
 do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole;
 do korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej w razie wypadku lub złego
samopoczucia.
5.Mają obowiązek:
 zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych i przerw;
 zamknąć sale lekcyjne na czas przerwy i po zajęciach;
 rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i podczas
wycieczek z wychowankami;
 natychmiast zawiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) o złym samopoczuciu lub
wypadku ucznia (w porozumieniu z pielęgniarką szkolną);
 w razie zaistniałego zagrożenia ewakuować uczniów zgodnie z obowiązującymi w
szkole zasadami obrony cywilnej.
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Rodzice (prawni opiekunowie)
6.Mają prawo do zagwarantowanej przez szkołę tajemnicy informacji z zakresu danych
osobowych.
7. Mają obowiązek:
 na wezwanie szkoły odebrać dziecko;
 udać się z dzieckiem do lekarza zgodnie z sugestią pielęgniarki szkolnej.
Dyrekcja
8. Ma obowiązek:
 zapewnić uczniom i pracownikom gimnazjum bezpieczeństwo;
 dokonywać przeglądu szkoły pod względem bezpieczeństwa;
 zapewnić środki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki szkolnej;
 niezwłocznego usunięcia
zagrożeń zgłoszonych przez uczniów; nauczycieli,
pracowników szkoły oraz rodziców;
 w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia
szkolne;
 utrudnić lub uniemożliwić dostęp do szkoły osobom nieupoważnionym.
9. Rodzice, ani żadne inne obce osoby bez wiedzy dyrekcji, nauczyciela lub innego
pracownika szkoły nie mają prawa wstępu na teren gimnazjum bez wpisu do zeszytu wejść.
10. Pracownicy szkoły lub ochrony mają obowiązek interesować się obcymi osobami
znajdującymi się w budynku gimnazjum i natychmiast reagować.
Rozdział III
Poszanowanie mienia szkolnego
Uczniowie
1. Mają obowiązek:
 poszanowania mienia szkolnego, sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych i
gospodarczych, sprzętów i pomocy naukowych;
 przestrzegania czystości i porządku w pomieszczeniach szkolnych i na terenie wokół
szkoły;
 zwracania uwagi osobom niszczącym mienie szkolne i zgłaszania nauczycielom oraz
pracownikom szkoły przypadków jego niszczenia.
Nauczyciele
2. Mają obowiązek:
 dbać o powierzone im mienie – ponoszą za nie odpowiedzialność materialną;
 wymagać poszanowania mienia szkolnego oraz zachowania czystości i porządku w
pomieszczeniach szkolnych;
 w miarę możliwości ustalać winnych zniszczeń, zwłaszcza w czasie pełnienia swoich
dyżurów nauczycielskich i powiadamiać wychowawcę klasy oraz dyrekcję szkoły o
zaistniałych incydentach.
Rodzice (prawni opiekunowie)
3. Mają obowiązek:
 kształtować właściwą postawę dziecka wobec mienia szkolnego;
 pokryć koszty napraw szkód spowodowanych przez ich dziecko.

4

Dyrekcja
4. Ma prawo:
 żądać od uczniów i ich rodziców naprawienia spowodowanych szkód lub pokrycia
kosztów ich naprawy;
 w przypadku niewykrycia sprawców zniszczeń powiadomić policję.
5. Ma obowiązek:
 spowodować jak najszybsze naprawienie szkód zwłaszcza tych zagrażających
bezpieczeństwu;
 zapewnić materiały i narzędzia do przeprowadzenia prac naprawczych.
Rozdział IV
Strój i wygląd ucznia.
Uczniowie
1. Mają obowiązek:
 nosić w szkole skromny, schludny, estetyczny strój zgodnie z powszechnie
obowiązującymi normami społecznymi .
 zmieniać obuwie (obuwie używane w szkole ma mieć jasną podeszwę);
 na lekcje wychowania fizycznego nosić strój i obuwie wymagane przez nauczyciela;
 nosić czystą, skromną i naturalną fryzurę;
 podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz egzaminu gimnazjalnego
nosić strój galowy: dziewczęta – białą bluzkę, czarną lub granatową spódnicę do kolan
lub spodnie; chłopcy – białą koszulę i ciemne spodnie.
2.Nie mogą poprzez swój strój propagować niewłaściwych postaw, obrażać uczuć innych
osób.
Nauczyciele
3. Mają obowiązek:
 egzekwować wymagany w Gimnazjum Nr 1 strój i wygląd ucznia;
 dbać o odpowiedni do pełnionej funkcji estetyczny ubiór własny.
Rodzice (prawni opiekunowie)
4. Mają obowiązek:
 wyposażyć dziecko w ubiór zgodny z wymaganiami Gimnazjum Nr 1;
 reagować na uwagi nauczycieli dotyczące stroju i wyglądu ucznia;
 dopilnować, by dziecko chodziło do szkoły we właściwym stroju.
Rozdział V
Lekcja
Uczniowie
1. Uczniowie mają prawo do:
 wiedzy o należnych im prawach i procedurach jakie im przysługują w razie
naruszenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych;
 jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji;
 zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności;
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uzyskiwania dodatkowej pomocy nauczyciela przedmiotu w ramach cotygodniowych
konsultacji.
2.Uczniowie mają obowiązek:
 punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;
 brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie ich
trwania;
 uzupełnić braki wynikające z absencji;
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni.
3. Uczniowie zwolnieni z zajęć: wychowania fizycznego, pływalni, języka obcego, religii, a
także uczniowie oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub rozpoczęcie zajęć dodatkowych mają
obowiązek przebywania w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy.
Nauczyciele
4.Mają prawo do:
 wyboru programu nauczania i podręcznika;
 wyboru form i metod pracy lekcyjnej;
 tworzenia programu autorskiego.
5.Mają obowiązek:
 pomóc zrozumieć uczniowi istotę lekcji i motywować go do aktywności w
wykonywaniu przez niego zadań lekcyjnych;
 wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów;
 przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie;
 udzielać konsultacji uczniom wymagającym pomocy dydaktycznej;
 w sposób jawny i umotywowany ocenić wiedzę i umiejętności ucznia,
 informować o zasadach i możliwościach odwołania się od otrzymanej oceny;
 informować ucznia o możliwości poprawy oceny zgodnie z
przedmiotowym
systemem oceniania.
6. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek prowadzić rejestr uczniów uczęszczających na zajęcia
świetlicowe.
Dyrekcja gimnazjum
7. Ma obowiązek:
 zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne;
 pełnić nadzór pedagogiczny.

Praca domowa
Uczniowie
1. Uczniowie mają prawo do:
 jasno sformułowanej przez nauczyciela treści pracy domowej;
 oceny pracy domowej przez nauczyciela i uzyskania wyczerpującego komentarza w
formie ustalonej wspólnie;
 brania pod uwagę przez nauczyciela niemożności odrobienia pracy domowej, np. w
kontekście planu lekcyjnego (wykonania z dnia na dzień dużej pracy) i wyjątkowych
sytuacji życiowych ucznia;
 korzystania z różnych źródeł informacji w celu rzetelnego wykonania pracy domowej
2.Uczniowie mają obowiązek:
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systematycznie i starannie i samodzielnie wykonywać każdą pracę domową;
dostosowania się do komentarza nauczyciela dotyczącego pracy domowej w celu jej
właściwego wykonania.

Nauczyciele
3.Mają prawo do:
 ustalania form pracy domowej z zakresu swojego przedmiotu oraz zasad jej oceny;
 usprawiedliwiania niewykonania pracy domowej w przypadku nieobecności
usprawiedliwionej lub w przypadkach losowych.
4.Mają obowiązek:
 uwzględniania ważnych okoliczności domowych i życiowych uczniów, które mogą
mieć negatywny wpływ na wywiązanie się z pracy domowej;
 sprawdzania i oceniania zadanych prac domowych.
Rodzice (prawni opiekunowie)
5. Mają obowiązek:
 interesować się pracą domową swojego dziecka i pomagać w przypadku pojawienia
się trudności w jej wykonaniu;
 zapewnić, w miarę swoich możliwości właściwe warunki do nauki w domu.
Dyrekcja gimnazjum
6. Ma obowiązek:
 dokonywać analizy obciążenia uczniów pracami domowymi;
 przekazywać wnioski Radzie Pedagogicznej;
 kontrolować rytmiczność sprawdzania prac przez nauczycieli.

Zeszyt przedmiotowy
Uczniowie
1. Mają obowiązek:
 prowadzić zeszyt przedmiotowy w formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu (
przy temacie lekcji zapisywać jej datę );
 w razie nieobecności na lekcji uzupełniać notatki.
Nauczyciele
2. Mają obowiązek:
 wyrywkowego kontrolowania umiejętności prowadzenia notatek przez uczniów.
 systematycznego informowania rodziców w przypadku notorycznego braku zeszytu
lub uzupełnionych notatek.
Rodzice
3. Mają obowiązek czuwania nad stanem zeszytów przedmiotowych dziecka.

Dzienniczek ucznia
Uczniowie
1. Mają obowiązek:
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każdego dnia mieć w szkole dzienniczek i okazać go na prośbę nauczyciela;
na bieżąco informować rodziców o każdym wpisie do dzienniczka;
przedstawiać usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia wyłącznie wpisane do
dzienniczka.

Nauczyciele
2. Mają obowiązek:
 przekazywać rodzicom(prawnym opiekunom) poprzez dzienniczek ważnych
informacji i komunikatów;
 sprawdzać podpisy rodziców (prawnych opiekunów) pod podanymi informacjami i
komunikatami.
Rodzice (prawni opiekunowie)
3. Mają obowiązek:
 wyposażyć ucznia w dzienniczek;
 wpisać telefony kontaktowe;
 złożyć w dzienniczku wzory podpisów;
 wpisując usprawiedliwienia dziecka podać przyczynę nieobecności;
 systematycznie przeglądać dzienniczek i podpisywać oceny, uwagi i informacje.

Frekwencja
Uczniowie
1. Mają obowiązek:
 systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;
 przychodzić punktualnie na lekcje;
 przedstawić usprawiedliwienie nieobecności w szkole bezpośrednio po powrocie do
szkoły( zgodnie ze statutem gimnazjum w ciągu 7 dni);
 zgłaszać wychowawcy (wychowawcy wspierającemu) i pielęgniarce szkolnej fakt
złego samopoczucia w danym dniu w celu uzyskania zwolnienia z lekcji;
 przedstawiać szatniarce szkoły zwolnienie z lekcji w danym dniu wpisane do
dzienniczka i podpisane przez wychowawcę (w razie jego nieobecności podpisane
przez wychowawcę wspierającego lub dyrektora szkoły). Po uzyskaniu podpisu
wychowawcy –uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły.
 stałe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego wystawione przez lekarza
przedstawiać razem z podaniem do dyrektora szkoły.
2. Nie mogą samowolnie opuszczać szkoły.
Nauczyciele
3. Mają obowiązek:
 punktualnie rozpoczynać lekcje;
 usprawiedliwiać własną nieobecność;
 zawiadamiać dyrekcję szkoły o nieobecności w danym dniu przed rozpoczęciem przez
nich lekcji;
 usprawiedliwienia nieobecności uczniów egzekwować zgodnie z przyjętymi zasadami;
 sprawdzać listę obecności uczniów na każdej lekcji;
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w razie dłuższej lub częstej nieobecności oraz licznych spóźnień ucznia informować
rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z procedurami obowiązującymi w
gimnazjum.

Rodzice ( prawni opiekunowie)
4. Mają obowiązek:
 usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole poprzez wpis w dzienniczku;
 zawiadomić telefonicznie szkołę o dłuższej uzasadnionej nieobecności dziecka;
 dokonać wpisu w dzienniczku na wypadek zwolnienia dziecka z lekcji w danym dniu;
 usprawiedliwiać nieobecność dziecka bezpośrednio po powrocie do szkoły (najpóźniej
w ciągu 7 dni).
Dyrekcja gimnazjum
5. Ma obowiązek przynajmniej dwa razy w roku kontrolować frekwencję uczniów danej klasy
na lekcjach.
Rozdział VI
Przerwa. Dyżury szkolne
Uczniowie
1. Mają obowiązek:
 w wyznaczonym terminie pełnić dyżury w klasie;
 w czasie dyżuru dbać o porządek w sali lekcyjnej oraz pomagać nauczycielowi w
przygotowaniu pomocy naukowych zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
Nauczyciele
2. Mają obowiązek:
 sumiennie pełnić dyżur na korytarzu, w szatni, w bloku sportowym w czasie przerw
międzylekcyjnych oraz na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych według
grafiku dyżurów obowiązujących w Gimnazjum Nr 1;
 kontrolować łazienki szkolne;
 zgłaszać wychowawcom uwagi na temat zachowania uczniów podczas przerw.
3. Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie pełnionego dyżuru.
Dyrekcja gimnazjum
4. Ma obowiązek:
 opracować grafik dyżurów nauczycielskich;
 systematycznie kontrolować sumienność w pełnieniu dyżuru.
Rozdział VII
Imprezy klasowe i szkolne
Uczniowie
1. Mają prawo do organizowania i udziału w imprezach klasowych i szkolnych.
2. Mają obowiązek:
 uzgodnić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin i sposób zorganizowania
planowanej imprezy z wychowawcą klasy i dyrektorem szkoły;
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dbać o salę podczas imprezy i uporządkować salę po jej zakończeniu;
przestrzegać zasad kulturalnego zachowania w czasie imprezy.

Nauczyciele
3. Mają prawo:
 uzyskać pomoc od rodziców przy organizacji imprezy;
 odwołać imprezę lub przerwać ją, jeśli zachowanie uczniów jest nieodpowiednie.
4. Mają obowiązek:
 zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas imprezy;
 czuwać nad prawidłowym przebiegiem imprezy;
 wyciągać konsekwencje wobec uczniów naruszających ustalone przez organizatorów
zasady zachowania podczas imprezy;
 poinformować dyrektora o prawidłowym przygotowaniu imprezy z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.
Rodzice (prawni opiekunowie)
5. W przypadku imprez kończących się po godzinie 20:00 mają obowiązek zapewnić
dzieciom opiekę podczas powrotu do domu.
Dyrekcja
6. Ma prawo:
 znać termin, plan i stronę organizacyjną imprezy;
 odwołać imprezę źle zorganizowaną.
7. Ma obowiązek:
 udostępnić sale szkolne na imprezę;
 w miarę możliwości udostępnić sprzęt muzyczny;
 zawiadomić policję o planowanej ogólnoszkolnej imprezie celem zapewnienia
bezpieczeństwa jej uczestnikom przed osobami z zewnątrz.
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