STATUT Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Rozdzia VI
Uczniowie Szko y
§37
1. Uczniem pierwszej klasy szkó ponadgimnazjalnych mo e by
absolwent gimnazjum obj ty obowi zkiem nauki, który zosta przyj ty
wg zasad rekrutacji uczniów do Szko y okre lonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 o systemie o wiaty, (tj. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.), zarz dzenia Pomorskiego Kuratora O wiaty
oraz wewn trznego regulaminu rekrutacji uczniów.
2. skre lony
3. skre lony
4. skre lony
5. skre lony
6. skre lony
7. skre lony
8. Szczegó owe zasady przechodzenia ucznia z jednego typu szko y do
innego typu okre la rozporz dzenie MEN z dnia 31 grudnia
2014 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 24 ze zmianami).
9. Ucze Liceum Ogólnokszta cego wybiera od 2 do 4 przedmiotów
realizowanych w zakresie rozszerzonym z listy przedmiotów ustalonej
rzez dyrektora, z tym e co najmniej jednym z tych przedmiotów
powinna by : historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.
10. Ucze Technikum wybiera 2 przedmioty realizowanych w zakresie
rozszerzonym z listy przedmiotów ustalonej rzez dyrektora, z tym e
co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna by : geografia,
biologia, chemia, fizyka lub matematyka.
11. Lista przedmiotów, o której mowa w ust. 9 i 10 powstaje po zasi gni ciu
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz du uczniowskiego
uwzgl dniaj c zainteresowania uczniów, mo liwo ci organizacyjne
i kadrowe a w Technikum równie zawody, w których kszta ci
Technikum. Lista przedmiotów dla danego cyklu edukacyjnego
og aszana jest przez dyrektora do 31 grudnia roku, w którym uczniowie
rozpocz li nauk .
12. Uczniowie wybieraj przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
do1 marca roku szkolnego w którym rozpocz li nauk . Warunkiem
realizacji przedmiotu jest utworzenie grupy licz cej co najmniej 15
uczniów. W przypadku mniejszej ilo ci uczniów realizacja przedmiotu
mo e by prowadzona po uzyskaniu zgody organu prowadz cego.
§38
1. Ucze ma prawo do :
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ciwie zorganizowanego procesu kszta cenia zgodnie z zasadami
higieny pracy,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniaj cych
bezpiecze stwo, ochron przed wszelkimi formami przemocy
psychicznej b
fizycznej oraz poszanowania jego godno ci,
3) korzystania z pomocy stypendialnej b
dora nej zgodnie
z odr bnymi przepisami /w miar posiadanych rodków/,
4) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
5) swobody wyra ania my li, przekona , w szczególno ci dotycz cych
ycia Szko y, a tak e wiatopogl dowych i religijnych,
6) rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów.
7) sprawiedliwej, obiektywnej oraz jawnej oceny na podstawie
znanych kryteriów,
8) pomocy w przypadku trudno ci w nauce,
9) korzystania pod opiek nauczycieli z pomieszcze szkolnych,
sprz tu, rodków dydaktycznych, ksi gozbioru biblioteki,
10) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa psychologicznopedagogicznego,
11) wp ywania na ycie Szko y poprzez dzia alno samorz dow oraz
zrzeszania si w organizacjach dzia aj cych w Szkole lub tworzenia
asnych, których cele nie b
sprzeczne z obowi zuj cym
prawem i zostan zaakceptowane przez w adze o wiatowe,
12) udzia u w organizowanych dla niego przez Szko imprezach
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych.
1)

2. Ucze ma obowi zek:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj ciach lekcyjnych
i yciu Szko y, sumiennego przygotowania si do zaj
oraz
do w ciwego zachowania si w trakcie ich trwania,
2) regularnie ucz szcza na lekcje, nie spó nia si , nie opuszcza
terenu szko y w czasie planowych zaj i przerw,
3) usprawiedliwia ka
nieobecno na zaj ciach obowi zkowych,
4) bra czynny udzia w yciu Szko y, pracuj c w organizacjach
uczniowskich i uczestnicz c w zaj ciach pozalekcyjnych,
5) stara si o uzyskanie najwy szej oceny w asnego zachowania,
6) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu palenia oraz u ywania wyrobów tytoniowych,
7) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu u ywania e-papierosów
8) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu spo ywania alkoholu oraz przebywania pod
jego wp ywem,
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9) przestrzega na terenie Szko y oraz podczas zaj organizowanych
przez Szko zakazu u ywania narkotyków i innych rodków
odurzaj cych oraz ich rozprowadzania,
10) dba o estetyk swojego wygl du,
11) przestrzega
zasady kultury wspó ycia oraz w ciwego
zachowania si w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Szko y oraz rodziców (prawnych opiekunów),
12) by odpowiedzialnym za w asne ycie, zdrowie, higien oraz
rozwój intelektualny i fizyczny,
13) dba o ad i porz dek w Szkole.
3. Ucze , który korzysta na lekcji z przedmiotów nie zwi zanych
z realizacj lekcji, w tym w szczególno ci z telefonów komórkowych
i innych urz dze multimedialnych, liczy si musi z ich konfiskat
i mo liwo ci zwrotu jedynie rodzicom lub prawnym opiekunom.
W czasie trwania lekcji telefony i inne urz dzenia multimedialne musz
by wy czone.
4. Ucze ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych
urz dze multimedialnych tylko i wy cznie w czasie przerw mi dzy
zaj ciami edukacyjnymi.
§38a
1. Wychowawca, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
usprawiedliwia nieobecno
uczniów na podstawie wpisów
w dzienniczku, w którym znajduj si wzory podpisów rodziców
(prawnych opiekunów) i wychowawcy klasy. W przypadku, gdy
frekwencja poszczególnych uczniów i klasy budzi zastrze enia,
wychowawca, zespó ucz cy w danej klasie i dyrekcja okre laj
specjalne rygory dotycz ce usprawiedliwiania nieobecno ci - osobiste
lub telefoniczne usprawiedliwianie nieobecno ci przez rodzica
(prawnego opiekuna).
2. Ucze ma obowi zek usprawiedliwi ka
nieobecno niezw ocznie
po przyj ciu do szko y nie pó niej jednak ni do 3 dni od ostatniego
dnia nieobecno ci (licz c dni nauki szkolnej).
3. Zwolnie uczniów z lekcji w danym dniu nauki dokonuje wychowawca
klasy lub dyrektor pe ni cy dy ur w przypadku nieobecno ci
wychowawcy.
4. Pro ba o zwolnienie musi znajdowa si w dzienniczku.
5. W przypadku udzia u ucznia reprezentuj cego szko w konkursach,
zawodach sportowych, itp. zwolnienia dokonuje dyrektor lub zast pca
na wniosek nauczyciela - opiekuna ucznia. Uczniowi nie wpisuje si
nieobecno ci w szkole. Opiekun ucznia w rubryce obecno ci wpisuje
nazw konkursu, zawodów czy olimpiady.
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6. Zwolnienie z lekcji przez piel gniark szkoln nie jest równoznaczne
z usprawiedliwieniem nieobecno ci. Musi by ono potwierdzone przez
rodzica(prawnego opiekuna).
7. Ucze
pe noletni ma prawo do osobistego usprawiedliwiania
nieobecno ci oraz zwolnie z lekcji, je eli rodzice (opiekunowie prawni)
nie wnios do wychowawcy klasy zastrze
. Wniosek ucznia
pe noletniego dotycz cy usprawiedliwienia nieobecno ci lub zwolnienia
musi mie form pisemn . Wychowawca informuje rodziców o fakcie
usprawiedliwiania nieobecno ci przez pe noletniego ucznia.
§39
1. Ucznia nagradza si za rzeteln nauk , wzorow postaw i wybitne
osi gni cia w czasie roku szkolnego.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwa a nauczyciela – przyznawana przez wychowawc klasy
lub innego nauczyciela w formie ustnej na forum klasy, za wzorow
postaw na terenie Szko y,
2) list gratulacyjny nauczyciela – redagowany i wysy any przez
wychowawc lub innego nauczyciela do rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia, który wyró nia si wzorow postaw na tle
spo eczno ci szkolnej oraz rodowiska lokalnego,
3) list gratulacyjny dyrektora Szko y – redagowany przez dyrektora
(na wniosek wychowawcy) i wysy any przez niego do rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia, który reprezentowa Szko
w olimpiadach, zawodach i konkursach szczebla wojewódzkiego
i wy szego,
4) dyplom – przyznawany przez dyrektora Szko y na wniosek
wychowawcy lub innego nauczyciela (za aprobat
rady
pedagogicznej) za wzorow postaw , wysok kultur osobist
i osi gni cia,
5) nagrody rzeczowe – przyznawane przez dyrektora Szko y
na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela (za aprobat rady
pedagogicznej) uczniowi, który szczególnie przyczyni
si
do rozs awienia dobrego imienia Szko y w województwie i kraju.
3. Nagrody wymienione w ust. 2 pkt. 1, 2, 3 s przedstawiane rodzicom
(prawnym opiekunom) danej klasy podczas spotkania z rodzicami.
§40
1. Wobec uczniów nieprzestrzegaj cych Statutu Szko y oraz regulaminów
stosowane b
nast puj ce kary:
1) upomnienie od nauczyciela – udzielane przez nauczyciela w formie
ustnej na forum klasy uczniowi, w ramach natychmiastowej reakcji
na niew ciwe zachowania.
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2) nagana od wychowawcy – udzielana przez wychowawc
w formie zapisu w dzienniku lekcyjnym oraz dzienniczku ucznia
(informacja dla rodzica/prawnego opiekuna), jak równie w formie
ustnej w obecno ci ca ej klasy uczniowi, który: opu ci bez
usprawiedliwienia, co najmniej 12 godzin lekcyjnych, opu ci teren
Szko y czasie zaj szkolnych lub u ywa na terenie Szko y albo
w czasie zaj organizowanych przez Szko e-papierosy. Nagan od
wychowawcy ukarany zostanie równie ucze , który ponownie
dopu ci si przewinienia, za które otrzyma upomnienie od
nauczyciela.
3) upomnienie od dyrektora Szko y – udzielane przez dyrektora Szko y
na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego w formie
pisemnej przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) oraz w
formie ustnej na forum klasy (w obecno ci pedagoga szkolnego)
uczniowi, który opu ci bez usprawiedliwienia, co najmniej 25
godzin lekcyjnych, a tak e za palenie i za ywanie wyrobów
tytoniowych na terenie Szko y, niszczenie w sposób wiadomy
mienia Szko y, plugawienie j zyka ojczystego wulgaryzmami,
posiadanie lub propagowanie tre ci pornograficznych w Szkole.
Upomnieniem od dyrektora szko y ukarany zostanie równie ucze ,
który ponownie dopu ci si przewinienia, za które otrzyma nagan
od wychowawcy. Ucze ukarany upomnieniem od dyrektora
Szko y, podlega kontroli wychowawcy i pedagoga.
4) nagana od dyrektora Szko y - udzielana przez dyrektora Szko y
na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego w formie
pisemnej przekazanej rodzicom (prawnym opiekunom) oraz w
formie ustnej na forum klasy (w obecno ci pedagoga szkolnego)
uczniowi, który opu ci bez usprawiedliwienia co najmniej 45
godzin lekcyjnych lub ra co narusza zasady wspó ycia
spo ecznego.
Nagan od dyrektora szko y ukarany zostanie
równie ucze , który ponownie dopu ci si przewinienia, za które
otrzyma upomnienie od dyrektora szko y. Ucze , który otrzyma
nagan od dyrektora podlega kontroli ze strony wychowawcy
i
pedagoga
szkolnego.
Pedagog
szkolny
podpisuje
z uczniem kontrakt („Kontrakt z Uczniem”). Cz onkowie rady
pedagogicznej zostaj poinformowani przez pedagoga szkolnego
o naganie udzielonej uczniowi przez dyrektora Szko y.
5) nagana od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu z listy uczniów
– udzielana przez dyrektora Szko y na wniosek wychowawcy
lub pedagoga szkolnego. Naganie od dyrektora z ostrze eniem
o skre leniu z listy uczniów podlega ucze , który opu ci bez
usprawiedliwienia, co najmniej 75 godzin lekcyjnych lub dopu ci
si ponownie przewinienia, za które otrzyma nagan od dyrektora
Szko y. Jednocze nie naganie z ostrze eniem o skre leniu z listy
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uczniów podlegaj uczniowie, którzy: spo ywaj alkohol i/lub
przebywaj pod wp ywem alkoholu na terenie Szko y, s pod
wp ywem narkotyków lub rodków psychoaktywnych, posiadaj
lub rozprowadzaj narkotyki lub rodki psychoaktywne na terenie
Szko y, dokonaj kradzie y na terenie Szko y, wymuszaj pieni dze
lub inne przedmioty, wszczynaj bójki na terenie Szko y, naruszaj
godno i nietykalno ucznia, nauczyciela lub pracownika szko y.
Z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia odbywa si spotkanie
rodziców lub
w obecno ci wicedyrektora Szko y. Nieobecno
prawnych opiekunów nie powoduje odst pienia od tej kary.
W takim wypadku pedagog szkolny listem poleconym informuje
rodziców lub prawnych opiekunów o naganie od dyrektora
z ostrze eniem o skre leniu z listy uczniów. Ucze , który otrzyma
nagan od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu z listy uczniów
podlega cis ej kontroli ze strony wychowawcy i pedagoga
szkolnego. Cz onkowie rady pedagogicznej zostaj poinformowani
przez pedagoga szkolnego o naganie z ostrze eniem o skre leniu
z listy uczniów udzielonej uczniowi przez dyrektora Szko y.
6) „Kontrakt ucze – rodzic - szko a”- podpisywany przez ucznia,
rodzica/ prawnego opiekuna, wychowawc , pedagoga szkolnego,
przedstawiciela dyrekcji z chwil
gdy ucze
opu ci bez
usprawiedliwienia 100 godzin lekcyjnych lub otrzyma wcze niej
nagan od dyrektora Szko y i dopu ci si ponownego przewinienia,
za które otrzyma nagan od dyrektora z ostrze eniem o skre leniu
z listy uczniów. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/
prawnym opiekunem ucznia pe noletniego informacja o fakcie
zostanie przes ana listem poleconym. O niemo no ci kontaktu
z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia niepe noletniego
poinformowana zostanie policja lub s d rodzinny.
2. Ucze ma prawo do odwo ania si od kary, zachowuj c tryb
administracyjny, do dyrektora Szko y w przypadku kary udzielonej
przez nauczyciela lub do organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny,
za po rednictwem dyrektora Szko y w przypadku kary udzielonej przez
dyrektora, w ci gu 14 dni od daty otrzymania kary.”
§40a
1. Ucze niepe noletni, który pali lub za ywa wyroby tytoniowe na terenie
szko y lub poza jej terenem, ale w trakcie zaj
szkolnych zostaje
ukarany zgodnie z § 40. O zdarzeniu zostaj poinformowani rodzice
ucznia. W przypadku braku wspó pracy ze strony rodziców /prawnych
opiekunów lub braku efektów prowadzonych dzia , pedagog szkolny
powiadomi pisemnie S d Rodzinny lub Policj , dostarczaj c
równocze nie dokumentacj z przeprowadzonych dzia
Szko y.
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2. Ucze pe noletni, który pali lub za ywa wyroby tytoniowe na terenie
szkolnych zostaje
Szko y lub poza jej terenem, ale w trakcie zaj
ukarany zgodnie z § 40, a tak e zg aszany jest do ukarania mandatem
przez w ciwe organy. O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
3. Ucze , który - w ró ny, wiadomy sposób - niszczy mienie szkolne,
ponosi koszty naprawy uszkodzonego sprz tu, a tak e zostaje ukarany
zgodnie z § 40. Je eli zniszczenia s znaczne lub ucze albo jego rodzic
(prawny opiekun) nie deklaruj poniesienia kosztów naprawy,
zawiadamiana jest policja. O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
4. Ucze , który plugawi j zyk ojczysty wulgaryzmami lub u ywa
w relacjach z innymi uczniami, nauczycielami lub pracownikami szko y
gestów nieprzyzwoitych, zostaje ukarany zgodnie z § 40.
W przypadkach drastycznych lub powtarzaj cych si powiadamia si
policj . O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia.
5. Je eli ucze posiada lub propaguje w szkole tre ci pornograficzne,
podlega karom wymienionym w § 40. O zdarzeniu informowani
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6. Ucze , który opuszcza bez pozwolenia teren Szko y podlega karom
wymienionym w § 40.
7. Ucze , który spo ywa na terenie Szko y alkohol lub znajduje si
pod wp ywem alkoholu na terenie Szko y, otrzymuje kar zgodnie
z § 40 oraz podlega szczególnemu nadzorowi i oddzia ywaniu
profilaktycznemu wychowawcy i pedagoga szkolnego. Informacja
o tym uczniu w uzasadnionym przypadku zostaje przekazana Policji.
O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
8. Ucze , który znajduje si pod wp ywem narkotyków lub rodków
psychoaktywnych, posiada lub rozprowadza narkotyki lub rodki
psychoaktywne otrzymuje kar zgodnie z § 40 oraz podlega
szczególnemu
nadzorowi
i
oddzia ywaniu
profilaktycznemu
wychowawcy i pedagoga szkolnego. Informacja o zdarzeniu zostaje
przekazana rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia oraz Policji.
9. Ucze , który dokona kradzie y na terenie Szko y, otrzymuje kar
zgodnie z § 40. O zdarzeniu informuje si rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia. W sytuacjach ra cych lub powtarzaj cych si
o zdarzeniu informuje si Policj .
10. Ucze , który wymusza pieni dze czy te
inne przedmioty
od rówie ników, szanta uje ich lub grozi im, otrzymuje kar zgodnie
z § 40, a w przypadku drastycznego wykroczenia sprawa b dzie
kierowana do Policji. O zdarzeniu informuje si rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia.
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11. Ucze , który wszczyna bójki lub bierze w nich udzia , otrzymuje kar
zgodnie z § 40, podlega
cis ej kontroli wychowawczej
i profilaktycznej ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego.
W sytuacjach ra cych informacja o fakcie zostaje przekazana Policji.
O zdarzeniu informuje si rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
12. Ucze , który ra co narusza zasady wspó ycia spo ecznego, zn ca si
nad drugim uczniem lub narusza nietykalno i godno innego ucznia,
nauczyciela lub pracownika Szko y otrzymuje kar
zgodnie
z § 40, podlega cis ej kontroli wychowawczej i profilaktycznej
ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego, a w przypadku
drastycznego wykroczenia sprawa b dzie kierowana do Policji.
O zdarzeniu informowani s rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Ucze
pe noletni ma prawo z
u wychowawcy pisemne
wiadczenie o braku wyra enia zgody na informowanie rodziców lub
prawnych opiekunów o karach wymierzonych zgodnie z § 40 i 40a ust.
2 ÷ 12 Statutu Szko y. Wychowawca informuje rodziców (prawnych
opiekunów) o fakcie z enia o wiadczenia przez uczniów.
14.Ucze , który u ywa na terenie Szko y lub podczas zaj organizowanych
przez Szkol e-papierosy otrzymuje kar zgodnie z § 40. O zdarzeniu
wychowawca informuje telefonicznie lub pisemnie rodziców lub opiekunów
prawnych ucznia.
§41
1. Dyrektor Szko y mo e w drodze decyzji skre li ucznia z listy uczniów
w przypadku:
1) szczególnie ra cego naruszenia zasad wspó ycia spo ecznegozn canie si nad drugim uczniem (naruszaj ce nietykalno
i godno
innego ucznia lub nauczyciela); po wcze niejszym
podpisaniu kontraktu „ucze - rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
2) kradzie y lub
wiadomego niszczenia mienia spo ecznego
lub prywatnego; po wcze niejszym podpisaniu kontraktu
„ucze -rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
3) przebywania w Szkole przez ucznia pod wp ywem alkoholu
alkoholu
podczas
zaj
szkolnych,
lub
spo ywania
po wcze niejszym podpisaniu kontraktu „ucze -rodzic/prawny
opiekun-Szko a”,
4) przebywania w szkole przez ucznia pod wp ywem narkotyków
lub posiadania, rozprowadzania narkotyków na terenie Szko y,
po wcze niejszym podpisaniu kontraktu „ucze - rodzic/prawny
opiekun-Szko a”,
5) wymuszania
pieni dzy
czy
te
innych
przedmiotów
od rówie ników, po wcze niejszym podpisaniu kontraktu
„ucze -rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
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6) opuszczenia przez ucznia co najmniej 100 godzin lekcyjnych
bez usprawiedliwienia w danym roku szkolnym po wcze niejszym
podpisaniu kontraktu „ucze - rodzic/prawny opiekun-Szko a”,
7) wówczas kiedy ucze nie podj nauki w terminie 2 tygodni
od rozpocz cia roku szkolnego, a rodzice lub prawny opiekun
pisemnie nie poinformowa Szko y o przyczynie nieobecno ci.
2. Skre lenie nast puje, na podstawie uchwa y rady pedagogicznej
i po zasi gni ciu opinii samorz du uczniowskiego.
3. Skre lenie ucznia z listy uczniów nast puje w formie decyzji
administracyjnej, wydanej na pi mie, od której s y stronie prawo
wniesienia odwo ania do organu nadzoru pedagogicznego.
4. Decyzja powinna spe nia wymogi okre lone w art. 107 kodeksu
post powania administracyjnego - dotyczy to szczególnie daty wydania
decyzji, oznaczenia stron, podania podstawy prawnej, rozstrzygni cia,
uzasadnienia faktycznego, pouczenia czy i w jakim trybie s y od niej
odwo anie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
bowego osoby upowa nionej do wydania decyzji.
5. Od decyzji dyrektora s y rodzicom (prawnym opiekunom) lub
pe noletniemu uczniowi odwo anie do w ciwego organu w terminie
czternastu dni od dnia dor czenia decyzji stronie.
6. Odwo anie od decyzji nale y sk ada za po rednictwem dyrektora
Szko y.
7. Przed up ywem terminu wniesienia odwo ania decyzja o skre laniu
ucznia z listy uczniów nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwo ania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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