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REGULAMIN SZKOŁY 

 

Rozdział I   

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1. Wejście do szkoły i wyjście z niej odbywa się przez szatnię 

2. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zastępcze od października do maja włącznie. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczniowie oczekują w szatni lub świetlicy. 

4. Obuwie i okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni. 

5. Od momentu rozpoczęcia zajęć aż do ich zakończenia uczniowie przebywają na 

terenie szkoły. 

6. Obowiązuje zakaz chodzenia po korytarzach szkolnych w czasie lekcji. 

7. W czasie przerw obowiązuję prawostronny ruch poruszania się po korytarzach. 

8. W czasie przerw zabrania się siedzenia na schodach i parapetach okiennych oraz 

wychodzenia ze szkoły. 

9. Wyjście podczas przerw na boisko szkolne odbywa się w określone dni za zgodą                   

i w obecności nauczyciela dyżurującego. 

10. Wszelkie incydenty zgłaszamy nauczycielom dyżurującym w czasie przerw. 

11. Zabrania się przebywania uczniom w salach lekcyjnych podczas przerw bez opieki 

nauczyciela. 

12. W czasie lekcji obowiązuje zakaz chodzenia po klasie i wychodzenia z niej.  

13. Z toalety korzystamy w czasie przerw 

14. Zabrania się uczniom wchodzenia do pokoju nauczycielskiego bez zezwolenia 

15. W szkole funkcjonują dwa dzwonki na lekcje: 

- po pierwszym dzwonku – uczniowie zbierają się przed klasą (w parach oczekują na 

przybycie nauczyciela) 

- po drugim dzwonku – uczniowie wchodzą z nauczycielem do klasy 

16. Dyżurny klasowy wybierany przez wychowawcę  na okres 1 tygodnia  ma obowiązek 

sprawdzenia czystości korytarza przed klasą usuwa śmieci. Dba również o porządek  

w salach lekcyjnych. 

17. Na tablicy na  pierwszym piętrze i w szatni wystawione są zastępstwa za nieobecnych 

nauczycieli. Uczeń przygotowuje się do przedmiotu wskazanego na zastępstwie. 

18. Zabrania się przynoszenia do szkoły odbiorników radiowych, magnetofonów, kamer,             

aparatów fotograficznych oraz innych przedmiotów nie związanych z nauką            
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w szkole. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony sprzęt i rzeczy 

wartościowe. 

19. W szkole na lekcji obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

oraz innych narzędzi elektronicznych. W czasie przerw telefon ma być w funkcji 

czuwania.  

20. Zabrania się kategorycznie nagrywania i fotografowania osób bez ich zgody. 

21. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających 

bezpieczeństwu przebywających tam osób. 

22. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej oraz 

ważnego dzienniczka ucznia. 

23. Sprawy uczniowskie są załatwiane w sekretariacie szkoły po 5 lekcji. 

24. Uczeń zwalniający się z lekcji ma obowiązek przedstawić wychowawcy                          

(w przypadku jego nieobecności – wicedyrektorowi szkoły) 2 egzemplarze zwolnienia 

od rodziców z dokładną godzina oraz przyczyną wyjścia ze szkoły. 

25. Długoterminowe zwolnienia z wychowania fizycznego ( powyżej 1 miesiąca) 

uczniowie składają w sekretariacie szkoły, informując o tym fakcie nauczyciela 

wychowania fizycznego, a następnie odbierają u wicedyrektorów decyzję dyrektora                            

o zwolnieniu z zajęć i zanoszą ją do  nauczyciela przedmiotu. 

26. Usprawiedliwienia przynosimy nie później niż 14 dni od ostatniego dnia nieobecności. 

Po tym terminie nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona. 

27. Po zakończonych zajęciach uczniowie bezpośrednio udają się do domów. 

28. Uczniowi nie wolno pić, palić papierosów, używać narkotyków  i innych środków 

odurzających. 

 

Rozdział II 

STRÓJ UCZNIOWSKI 

  § 2 

1. W szkole obowiązuje uczniów strój jednolity. Wzór oraz zasady noszenai stroju 

określa odrębny regulamin.           

2. Na święta i uroczystości szkolne, miejskie lub państwowe oraz podczas 

reprezentowania szkoły uczeń zakłada strój galowy. tzn. białą bluzkę, koszulę, czarne 

lub granatowe spodnie  ( nie dżinsy ), dziewczęta spódnicę. Uzupełnieniem stroju jest 

marynarka, żakiet. 

3. Zabrania się noszenia w szkole nadmiaru  biżuterii, zdobień, malowania paznokci, 

twarz, włosów. 
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4. Wygląd ucznia ma świadczyć o przynależności do społeczności Miejskiego 

Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego. 

  

Rozdział III 

OBOWIĄZKI I PRAWA 

§ 3 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Zachować się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.  Dbać o honor                

i  tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet. 

2. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy 

ojczystej. Zabrania się używania wulgaryzmów. 

3. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek                  

i kolegów. 

4. Używać zwrotów grzecznościowych w każdej możliwej sytuacji. „Dzień dobry”  

wypowiadać w pozycji stojącej, nie trzymając rąk w kieszeniach. 

5. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi,  

6. Poszanowania godności i wolności drugiego człowieka. 

7. Reagować na przejawy agresji i przemocy. 

8. Dbać o zdrowie swoje i swoich kolegów.  

9. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

10. Dbać o ład i porządek  w każdym pomieszczeniu w szkole oraz o sprzęt i wyposażenie 

szkoły. Za zniszczenia, finansowo odpowiadają rodzice. Jeśli brak winnego – 

odpowiedzialność ponosi klasa. 

11. Aktywnego uczestnictwa w lekcjach. 

12. Stosować się  do obowiązujących w szkole regulaminów. 

Uczeń ma prawo do: 

1. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i placówce zapewniających 

ochronę i poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronne przed wszelkimi 

formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej 

2. Ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej 

3. Korzystania w szkole i placówce z zorganizowanego, zgodnie  zasadami higieny pracy 

umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego 

wieku i rozwoju psychofizycznego; odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły 

pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych i szkolnych 
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4. Rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz pomocy w planowaniu swojego rozwoju 

5. Informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć 

6. Obiektywnej, jawnej i umotywowanej słownie oceny zachowania i za postępy                  

w nauce 

7. Odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku 

szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami 

8. Udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę lub 

placówkę 

9. Działania w samorządzie uczniowskim 

10. Ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły  w imprezach artystycznych                            

i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów 

11. Wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku 

ich naruszenia 

12. Wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw 

13. ,,Dnia bez  jedynki” i ,,Numeru niepytanego” zgodnie z obowiązującym regulaminem 

 

Korzystanie z wymienionych praw może zostać ograniczone z uwagi na 

zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom, 

ochronę zdrowia  i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. 

Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

Rozdział IV 

NAGRODY I KARY  

§ 4 

NAGRODY 

1. Za rzetelna naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, działalność charytatywną 

uczeń może otrzymać wyróżnienia i  nagrody: 

1) pochwałę nauczyciela na forum klasy 

2) wpisanie pochwały do zeszytu uwag i pochwał 

3) pochwałę Dyrektora Szkoły 

4) pisemną pochwałę Dyrektora Szkoły 

5) list gratulacyjny do rodziców 

2. Na zakończenie roku szkolnego uczeń może otrzymać: 
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1) ,,Świadectwo z wyróżnieniem” – otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią  ocen                        

z przedmiotów co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. 

2) ,,Nagrodę Dyrektora Szkoły” –przyznaje Dyrektor Szkoły i  otrzymuje ją  uczeń, 

który uzyskał na zakończenie  roku szkolnego najwyższą średnią ocen                          

z przedmiotu  i wzorową   ocenę  zachowania 

3) ,,Nagrodę Rady Pedagogicznej” – przyznaje Rada Pedagogiczna i otrzymuje ją   

uczeń za najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym. 

4) Nagrodę „Absolwent Roku” – przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Kapituły             

i otrzymuje ją uczeń, który uzyskał w szkole średnią ocen co najmniej 4,75                    

i wzorowe zachowanie, wykazał się działalnością społeczną na rzecz szkoły                  

i środowiska, posiada dodatkowe osiągnięcia, nagrody lub wyróżnienia,                         

w kontaktach koleżeńskich jest taktowny, koleżeński, uczciwy                                          

i sprawiedliwy oraz reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej i nienaganną 

postawę uczniowską. 

5) Nagrodę „Sportowiec roku”- przyznaje komisja ds. przyznania nagrody 

„Sportowiec Roku”. Otrzymuje ją uczeń który zdobył najwyższe lokaty                                   

w zawodach sportowych , godnie reprezentuje szkołę, wykazuje się postawą               

fair-play, jest taktowny, koleżeński, uczciwy, reprezentuje wysoki poziom kultury 

osobistej oraz nienaganna postawę uczniowską. 

6)  „Nagroda Specjalna” – przyznaje  Dyrektor Szkoły. Otrzymuje ją  uczeń , który 

posiada wyjątkowe osiągnięcia w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i 

postawę godną naśladowania. 

3. O nagrodach powiadamiani są  każdorazowo  rodzice ucznia. 

4. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień w Miejskim Gimnazjum nr 2  

określają odrębne regulaminy. 

§ 5 

KARY 

1. Uczeń może być ukarany za naruszenie przepisów zawartych w regulaminie szkoły                      

i obowiązujących regulaminach:  

1) ustnym upomnieniem 

2) naganą 

3) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły 

4) zawieszeniem w prawach ucznia 

5) przeniesieniem do innego oddziału 

6) wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesieniem do innej szkoły  
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2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku wyjątkowo drastycznego 

naruszenia obowiązujących w szkole przepisów. 

3. Przy nakładaniu kary należy brać pod uwagę : 

1) rodzaj popełnionego przewinienia 

2) skutki społeczne przewinienia 

3) dotychczasowe zachowanie ucznia 

4) intencje ucznia 

5) wiek ucznia 

6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia  

4. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w regulaminie szkoły, niezależnie 

od nałożonej kary, może być  zobowiązany przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody 

2) przeproszenie osoby  pokrzywdzonej 

3) uczestniczenia w określonych zajęciach o  charakterze wychowawczym, 

terapeutycznym lub dydaktycznym 

4) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy 

wychowawczej, szkoły, placówki lub społeczności lokalnej. 

5. Rodzice ucznia mogą odwołać się od kar ustalonych w regulaminie szkoły w trybie 

określonym w statucie szkoły. 

 

§ 6 

1. Każdy uczeń jest obowiązany zapoznać się z systemem kar i nagród  obowiązujących 

w szkole. 

§ 7 

1. Zmiany do regulaminu szkoły wprowadza Dyrektor Szkoły. 

                                             
§ 8 

1. Regulamin obowiązuje od 31.08.2009 r. 

 

 

 

…………………………………………. 
pieczęć i podpis Dyrektora  

 


