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Art. 1. Regulamin uczniowski jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty, aktualnymi rozpo-
rządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i jest integralną częścią Statutu Szkoły. 

Art.  2.  Regulamin określa prawa i obowiązki ucznia zarówno na terenie szkoły, jak i poza  
              nią 

Art.  3.  Ogólne prawa i obowiązki ucznia określone są w §20  Statutu Szkoły.  

Art. 4.  Poza obowiązkami wymienionymi w Statucie Szkoły, uczeń nie powinien: 
   a) korzystać w czasie zajęć lekcyjnych z telefonów komórkowych, używać ich 

                   jako kalkulatorów oraz z odtwarzaczy MP3, 
               b) zażywać środków odurzających, pić alkoholu i palić papierosów,       
               c)  posiadać  kolczyków  w miejscach zagrażających  bezpieczeństwu 
                     i zdrowiu uczniów,  
               d)  nosić wyzywającego dekoltu, nieestetycznego ubioru odsłaniającego gołe  
                    ramiona, brzuch itp. pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i nauki, 
               e)  ubiór ucznia powinien być schludny, czysty i estetyczny, stonowany kolorysty- 
                    cznie , niemanifestujący poprzez różne elementy/ np. napisy/ przynależności  
                    do określonych subkultur młodzieżowych, 
               f)  nosić ekstrawaganckich fryzur, 
               g)  stosować wyzywającego makijażu, 
               h)  nosić w szkole obuwia na wysokich obcasach 
   
 Art.  5   Uczeń /poza punktami wymienionymi w Statucie/ ma obowiązek:           
               a)  okazywać szacunek dorosłym i kolegom zarówno w szkole jak i poza nią  
               b)  przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności 
               c)  szanować godność osobistą oraz poglądy i przekonania innych ludzi 
               d)  przebywać na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw 
               e)  usprawiedliwić nieobecność na zajęciach  
                
 
Art.  6.   Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie: 

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego 
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły, jeżeli jest jej 

reprezentantem  
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy 
 

Art. 7.    Przez strój galowy należy rozumieć: 
a) dla dziewcząt – ciemna spódnica (spodnie) i biała bluzka lub ciemny kostium 
b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula lub ciemny garnitur 
 

Art. 7.    Wszelkie spory pomiędzy uczniem, a nauczycielem rozstrzyga w pierwszej  
               kolejności wychowawca, a następnie Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna 
    
 
Art. 8.  Wobec osób nieprzestrzegających Regulaminu Uczniowskiego i Statutu Szkoły, 
               mogą być zastosowane kary regulaminowe ujęte w §18 Statutu Szkoły 
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Art. 9.  Uczeń ma prawo do odwołania się od kar określonych w §18 Statutu, w  terminie 14 
dni od daty otrzymania stosownej decyzji. 

Art. 10.  Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla   po-
dejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.  

Art. 11.  Regulamin Uczniowski oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane muszą być  każ-
dorazowo  zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski i 
przekazane do wiadomości Rady Rodziców 

 

...................................... 
DYREKTOR SZKOŁY 


