REGULAMIN UCZNIA
Zespołu Szkół Nr 14
w Warszawie
Podstawowym zadaniem ucznia jest pilna i systematyczna nauka
oraz wytrwała praca nad pełnym rozwojem osobowości w celu jak
najlepszego przygotowania się do zawodu i obywatelskiego życia w
demokratycznej Polsce. Uczeń ma obowiązek przestrzegania prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.

I. STOSUNEK UCZNIÓW DO OBOWIĄZKÓW
SZKOLNYCH
Uczeń jest zobowiązany do:
1. Rzetelnej i systematycznej nauki.
2. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.
3. Systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne. Ewentualna nieobecność
może być spowodowana wyłącznie chorobą lub wypadkami losowymi.
4. Usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców w terminie dwutygodniowym
oraz podania ich przyczyny.
5. Uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się poza terenem szkoły (lekcje
w terenie, lekcje muzealne, spektakle filmowe, teatralne itp.), jeśli
organizowane są w czasie lekcji.
6. Uzupełniania na bieżąco zaległości powstałych na skutek nieobecności
(w tym: uzupełnienie notatek z lekcji, prac domowych itp.)
7. Obecności na zapowiedzianych pracach klasowych. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności nauczyciel ma prawo postawić za pracę
klasową ocenę niedostateczną.
8. Przestrzegania na lekcjach zasad pracy ustalonych przez nauczyciela.
9. Regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne. W przypadku opuszczenia ok.
25% lekcji z danego przedmiotu nauczyciel może wymagać od ucznia
zaliczenia większej partii materiału. Jednak nauczyciel nie jest zobowiązany
do sprawdzania zaległych prac i pytania ucznia na jego prośbę.

II. KULTURA BYCIA I DYSCYPLINA
Uczeń jest zobowiązany do:
1. Dbałości o czystość mowy ojczystej. Używanie słów wulgarnych będzie
traktowane jako wykroczenie przeciwko regulaminowi szkolnemu.
2. Okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły (także zwracania się do
nich w odpowiedniej formie) oraz wypełniania ich poleceń.
3. Przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa
i niszczenia majątku szkolnego, dbanie o porządek, ład, estetykę pomieszczeń
oraz zieleni w szkole i otoczeniu. Uczeń lub zespół winny szkody jest
materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia.
4. Punktualnego uczęszczanie na zajęcia szkolne (po dzwonku uczniowie
oczekują na nauczyciela pod salą).
5. Przebywania na terenie świetlicy jeżeli nie uczęszcza na zajęcia z religii, lub
wychowania do życia w rodzinie, a zajęcia jego klasy odbywają się w środku
dnia. Uczeń, który nie ćwiczy na zajęciach WF-u jest zobowiązany przebywać
pod opieką nauczycieli WF-u.
6. Dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny powinien być
stonowany i estetyczny. Na wszystkie uroczystości szkolne (np. ślubowanie,
rozpoczęcie i zakończenie roku) obowiązuje strój galowy.
7. Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania
przekonań, poglądów i godności osobistej drugiego człowieka.
8. Godnego zachowania się poza szkołą.

Uczeń nie ma prawa :
9. Na terenie szkoły, na szkolnych wycieczkach i imprezach organizowanych
przez szkołę, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu,
używania elektronicznych papierosów i środków odurzających. Zakaz
obejmuje również posiadanie w/w używek.
10. Przebywać na terenie szkoły w niezmienionym obuwiu i w okryciu wierzchnim.
Obowiązuje korzystanie z szatni.
11. Samowolnie zwalniać się z lekcji. Zwolnienie z lekcji możliwe jest wyłącznie na
prośbę rodziców i musi być zaakceptowane przez dyrektora dyżurnego.
W przypadku pogorszenia samopoczucia uczeń może być zwolniony z zajęć
pod warunkiem, że zostanie odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów.
12. W czasie przerw i ewentualnych okienek opuszczać terenu szkoły.
13. W czasie zajęć lekcyjnych korzystać z urządzeń elektronicznych, które nie są
wskazane przez nauczyciela jako pomoce dydaktyczne:
a) telefony i inne urządzenia powinny być wyłączone i schowane
b) nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej i fotografowanej
c) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych
powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub
prawny opiekun ucznia.

14. Wprowadzać na teren szkoły osób nie będących uczniami Zespołu Szkół
Nr 14 oraz wchodzić bez okazania legitymacji szkolnej lub identyfikatora.
15. Jeść, pić i żuć gumy w czasie zajęć lekcyjnych.
16. Posiadać i rozpowszechniać materiałów pornograficznych.

III. NAGRODY I KARY
Za wzorową, przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę wychowawcy, dyrektora szkoły wobec klasy lub wszystkich uczniów
szkoły.
2. List pochwalny dla rodziców.
3. Wpis na świadectwie.
4. Nagrodę rzeczową.
Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych oraz naruszenie regulaminu
uczeń może być ukarany:
1. Upomnieniem ustnym przez wychowawcę klasy lub dyrektora.
2. Pisemnym upomnieniem przez wychowawcę (do akt).
3. Pisemną naganą dyrektora (do akt).
4. Listem ostrzegawczym dyrektora szkoły do rodziców.
5. Przeniesieniem do równoległej klasy.
6. Przeniesieniem do innej szkoły.
1. Dwukrotne ustne upomnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły automatycznie
powoduje otrzymanie pisemnej nagany.
2. Dwukrotna pisemna nagana Dyrektora Szkoły powoduje wysłanie listu
ostrzegawczego do rodziców ucznia.
3. Kolejne poważne złamanie regulaminu karane jest przeniesieniem do innej
klasy lub szkoły.
4. Poważne naruszenie regulaminu uczniowskiego może spowodować
pominięcie kar niższego rzędu ( zamiast upomnienia ustnego uczeń otrzymuje
naganę).
5. Za wymienione poniżej wykroczenia uczeń może być przeniesiony karnie do
innej szkoły.
 Picie alkoholu, używanie środków odurzających na terenie szkoły lub
na imprezach przez szkołę organizowanych.
 Opuszczenie bez usprawiedliwienia 150 godzin.
 Rażące zakłócanie toku lekcji.
 Jednorazowe wykroczenie ujęte w Kodeksie Karnym.
W przypadku ucznia pełnoletniego oznacza to skreślenie z listy uczniów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Ucznia jest załącznikiem do Statutu Szkoły.
2. Regulamin Ucznia jest dokumentem otwartym i może być nowelizowany na
wniosek Samorządu Szkolnego i Rady Pedagogicznej.
3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną
w dniu 1.02.2006 r. (ostatnie zmiany zatwierdzone przez Radę
Pedagogiczną 15.10.2012 r.).

