UCZNIOWIE
§ 32
Zasady rekrutacji uczniów do szkół odbywają się zgodnie z Decyzją Pomorskiego
Kuratora Oświaty w Gdańsku i zatwierdzonym przez radę pedagogiczna
regulaminem rekrutacji do klas pierwszych (załącznik nr 3).
§ 33
1. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczęszczają uczniowie po ukończeniu
gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
2. Do liceów i technikum uczęszczają uczniowie po ukończeniu gimnazjum, nie
dłużej niż do ukończenia 22 roku życia.
§ 34
1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może nałożyć obowiązek
noszenia jednolitego stroju w stosunku do uczniów.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców określa wzór jednolitego stroju,
a także może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły
nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną
organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.
§ 35
1. Uczeń w szczególności ma prawo do:
 bezpłatnej nauki,
 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
 opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami i uwzględnieniem możliwości finansowych Zespołu,
 życzliwego,
podmiotowego
traktowania
w
procesie
dydaktycznowychowawczym,
 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych -jeżeli nie narusza tym dobra
innych osób,
 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
 pomocy w przypadku trudności w nauce,
 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 korzystania zgodnie z przeznaczeniem z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, również podczas zajęć
pozalekcyjnych,



wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie
się w organizacjach działających w szkole.
1.a. Uczennica w ciąży ma prawo do:
 nauczania indywidualnego w oparciu o opinię Poradni Psychologicznopedagogicznej,
 6-miesięcznego urlopu na podstawie zwolnienia lekarskiego,
W przypadku uczennic niepełnoletnich dyrektor może żądać od rodziców (opiekunów
prawnych) oświadczenia o wzięciu przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo
uczennicy podczas pobytu w szkole oraz w drodze do i ze szkoły.
2. Uczeń (słuchacz) jest w szczególności zobowiązany do:
 systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu
szkoły,
 przygotowywania się do zajęć edukacyjnych ujętych w tygodniowym planie
lekcji, do zajęć edukacyjnych w zastępstwie ujętych w planie zastępstw co
najmniej dzień wcześniej, do zajęć pozalekcyjnych – jeżeli jest taka potrzeba
oraz do odrabiania zadań domowych w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,
 właściwego zachowywania się na zajęciach edukacyjnych i przerwach, tak by
nie zakłócać ich przebiegu,
 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,
 dbania o zdrowie i życie własne i innych,
 dbałości o mienie, wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 systematycznego usprawiedliwiania nieobecności najpóźniej w terminie
jednego tygodnia po powrocie do szkoły; nieobecności mogą być
usprawiedliwiane na podstawie zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia
rodziców (opiekunów prawnych lub wychowawców internatu), oświadczenia
pełnoletniego ucznia - jednak nie częściej niż trzy razy w semestrze.
W przypadku nieobecności na wszelkiego typu egzaminach podstawą
usprawiedliwienia jest zwolnienie lekarskie.
 noszenia odpowiedniego i kompletnego stroju oraz dbania o schludny wygląd.
Nie dopuszcza się w szczególności:
a) nie przestrzegania zasad higieny osobistej,
b) noszenia spódnic, sukienek i spodni krótszych niż do połowy uda,
c) noszenia bluzek, koszulek, swetrów krótszych niż do bioder, z odkrytymi
ramionami, z dużymi dekoltami,
d) noszenia odzieży wykonanej z przezroczystych tkanin,
e) stosowania wyzywającego makijażu,
f) ekstrawaganckich fryzur,
g) widocznego tatuażu i percingu
 noszenia stroju galowego na uroczystościach szkolnych, egzaminach,
imprezach i spotkaniach, na których reprezentuje szkołę:
a) uczennica – ciemny kostium lub ciemna spódnica (spodnie) i biała bluzka,
b) uczeń – ciemny garnitur lub ciemne spodnie i biała koszula
 przestrzegania zakazu korzystania w czasie zajęć edukacyjnych z telefonu
komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych, multimedialnych
i telekomunikacyjnych,

a) w przypadku naruszenia tego zakazu wyłączony telefon lub urządzenie zostaje
przekazane w depozyt do sekretariatu szkoły i może być oddane uczniowi po
zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym dniu. W przypadku powtórzenia
niniejszego przewinienia dyrektor może zażądać zgłoszenia się rodziców lub
opiekunów prawnych do odbioru urządzenia.
b) zabrania się nagrywania i robienia zdjęć innym uczniom i pracownikom szkoły
bez ich zgody,
 przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków
 ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenie mienia Zespołu

§ 36
1. W przypadku naruszenia praw ucznia (słuchacza) zawartych w § 35 ust. 1 uczeń
(słuchacz), jego rodzice lub opiekun prawny może złożyć skargę do dyrektora
Zespołu.
2. Skarga w formie pisemnej powinna wpłynąć w terminie 7 dni od chwili naruszenia
praw ucznia.
3. Dyrektor powołuje zespół złożony z dyrektora lub wicedyrektora i dwóch
nauczycieli. Do zespołu nie może być powołana osoba, która jest posądzona
o naruszenie praw ucznia.
4. Zespół, o którym mowa w § 36 ust 3., po konsultacji z Samorządem Uczniowskim
i Radą Rodziców, wydaje opinię.
5. Na podstawie opinii zespołu, dyrektor wydaje decyzję w terminie 14 dni od chwili
złożenia skargi.
6. Od powyższej decyzji zainteresowany może odwołać się do Rzecznika Praw
Ucznia w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 37
1. Uczeń (słuchacz) za wzorową postawę i wyróżniające czyny oraz zachowanie
jest nagradzany:
1) stosuje się następujące formy nagród:
 pochwała wychowawcy wobec klasy,
 pochwała dyrektora wobec szkoły,
 list pochwalny do rodziców,
 umieszczenie informacji w kronice i gablocie,
 nagroda rzeczowa,
 inne wyróżnienia i nagrody ustalone przez dyrektora.
2) do nagrody może typować ucznia (słuchacza) wychowawca, nauczyciel,
zarząd samorządu, rada rodziców, przedstawiciele samorządów lokalnych,
3) propozycje nagród wymienionych w l podpunkcie od gwiazdki 3 do 6
rozpatruje rada pedagogiczna, która podejmuje w tej sprawie uchwałę,

4) nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane, gdy Zespół dysponuje
środkami na ten cel,
5) nagrody mogą być sponsorowane przez jednostki z zewnątrz.

2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły oraz innych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego ucznia karze się w zależności od przewinienia:
upomnieniem nauczyciela,
upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
upomnieniem dyrektora szkoły,
naganą dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej z powiadomieniem
pisemnym rodziców,
5) skreśleniem z listy uczniów
1)
2)
3)
4)

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary
nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność
osobistą ucznia.
4. Skreślenie z listy uczniów:
Decyzję o skreśleniu dyrektor szkoły może podjąć na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej upoważniającej go do skreślenia oraz po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego, za wyjątkowo rażące, mające demoralizujący wpływ
na innych uczniów zachowania, w tym za:
a) opuszczenie przez ucznia bez usprawiedliwienia przynajmniej 50 godzin
lekcyjnych i uczeń ten otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej
oceny niedostateczne oraz jeżeli praca z nim nie rokuje pozytywnych
rezultatów
b) spożywanie lub rozprowadzanie alkoholu lub środków odurzających na terenie
szkoły i w trakcie imprez i zajęć organizowanych przez szkołę poza jej
obiektami,
c) przebywanie na terenie szkoły i poza nią w trakcie imprez i zajęć
organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym lub odurzenia
narkotycznego,
d) zniszczenie mienia,
e) udział w rozbojach, pobiciach, wymuszeniach rozbójniczych, groźbach
karalnych,
f) współudział lub bezpośrednie spowodowanie zagrożenia dla zdrowia lub życia
innych osób,
g) udział w włamaniach i kradzieżach
h) znęcanie się fizyczne i psychiczne nad innymi osobami,
i) zastraszanie i grożenie innym osobom,
j) brak poprawy zachowania mimo nagany dyrektora szkoły w ciągu 1 roku od
daty jej udzielenia,

k) popełnienie czynów karalnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku – Kodeks Karny, ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks Wykroczeń,
ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy
z dnia 26 października 1982 roku – Postępowanie w sprawach nieletnich.
l)

popełnienie czynów, za które został zatrzymany lub tymczasowo
aresztowany na podstawie informacji uzyskanej od organów wymiaru
sprawiedliwości.

2) Rada pedagogiczna może zdecydować o wstrzymaniu wydania decyzji przez
dyrektora o skreśleniu, jeżeli zajdą nowe okoliczności. Wstrzymanie wykonania
decyzji następuje na czas próby, nie dłużej niż na 5 miesięcy nauki, jeżeli uczeń
uzyska poręczenie wychowawcy lub innego członka Rady Pedagogicznej, przy
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Warunki
poręczenia określa Rada Pedagogiczna. Poręczenie może być udzielone tylko
raz w toku nauki.
3) Informację o upoważnieniu dyrektora przez Radę Pedagogiczną do podjęcia
decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów oraz o możliwościach i warunkach
wstrzymania wydania takiej decyzji, dyrektor przekazuje rodzicom lub prawnym
opiekunom ucznia.
5. Uczniowi i jego rodzicom lub prawnym opiekunom od kar przysługuje
odwołanie do dyrektora szkoły lub Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o karze

