REGULAMIN UCZNIOWSKI
GIMNAZJUM NR 9
im. św. Jadwigi Śląskiej
we Wrocławiu

Regulamin Uczniowski sporządzono na podstawie ustaleń statutowych
Gimnazjum Nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
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I. OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum nr 9.
2. Zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole, jak i poza nią, zgodnie z obowiązującymi
normami.
3. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, tworzyć jej
autorytet.
4. Dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów.
5. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, pracować nad poszerzeniem i pogłębieniem
wiedzy, sprawności i umiejętności, przygotowywać się do zajęć szkolnych, aktywnie uczestniczyć
w lekcjach, zajęciach edukacyjnych poza szkołą (wycieczki, wyjścia do teatru, kina, muzeum).
6. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
- okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom
- szanować godność osobistą drugiego człowieka
- zachowywać tajemnice korespondencji i poufność rozmów
- przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków szkolnych
przez innych uczniów
- stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom
brutalności, chamstwa, zarozumialstwa a także zapobiegać plotkarstwu.
7. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkować się
zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli oraz
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
8. Uczestniczyć czynnie w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły i organizacji szkolnych (udział
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w projektach typu „Sprzątanie świata”, „Sprzątanie osiedla” itp.).
9. Sumiennie wykonywać przydzielone lub przyjęte zadania, np. dyżur w klasie.
10. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów w czasie zajęć w szkole i poza szkołą,
przestrzegając przepisów bhp i przeciwpożarowych.
11. Przeciwdziałać wszelkim przejawom marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego, dbać o
porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia szkoły.
12. Powiadomić niezwłocznie pracowników szkoły o dostrzeżonych zagrożeniach.
13. Uczeń lub zespół klasowy są materialnie odpowiedzialni za dokonane zniszczenia pomieszczeń
lub sprzętu szkolnego. Usunięcie zniszczeń lub ich skutków oraz ewentualne finansowe pokrycie
szkody musi nastąpić w ciągu jednego tygodnia od ich spowodowania.
14. Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
15. Usprawiedliwiać nieobecności w szkole.
- podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest pisemne usprawiedliwienie rodziców w zeszycie
wychowawczym, które należy przedstawić wychowawcy klasy niezwłocznie po powrocie ucznia do
szkoły, ale nie później niż w ciągu tygodnia
- wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych
traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną
- nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych (szkolnych), wycieczce,
przeglądzie artystycznym zaznacza się w dzienniku jako zwolnienie z zajęć szkolnych
- nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia na zajęcia szkolne obniżają ocenę z zachowania zgodnie
z WZO.
16. W czasie trwania lekcji i w przerwach między nimi uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły.
17. Uczeń bez uzasadnionego powodu, w czasie obowiązujących go zajęć lekcyjnych, nie może
przebywać poza klasą (pracownią). Uczniowie nie stosujący się do powyższego ustalenia mogą być
posądzeni o zaistniałe w tym czasie uszkodzenia mienia szkolnego oraz kradzieże.
18. Bezpiecznie i kulturalnie spędzać przerwy międzylekcyjne.
19. Wchodzić do sal lekcyjnych tylko pod opieką nauczyciela.
20. Posiadać legitymację szkolną.
21. Dbać o stosowny wygląd zewnętrzny. Zakazuje się:
- wyzywającego ubioru: głębokie dekolty, odsłonięty brzuch, ekstrawagancki strój, nadmierna ilość
biżuterii,
- farbowania włosów, ekstrawaganckich fryzur (irokezy, dredy),
- makijażu,
- kolczyków w nosie, brzuchu, na wargach itp. (dopuszczalne są tylko kolczyki w uszach – z
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wyjątkiem lekcji w-f),
- noszenia szalików i czapek klubowych oraz wszelkich emblematów i symboli znamionujących
identyfikację z subkulturami lub poglądami uznawanymi powszechnie za negatywne.
22. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny ustalony tradycją szkoły: dziewczęta
- biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, chłopcy - biała koszula, czarne lub
granatowe spodnie.
23. W czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły nosić obuwie zamienne.
24. Pozostawiać odzież wierzchnią w szatni szkolnej i odbierać ją po zakończeniu lekcji.
25. Zabezpieczać i ochraniać własność prywatną przed zniszczeniem lub kradzieżą.
26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe rzeczy
(biżuteria, telefony komórkowe, wartościowa odzież, itp.).
27. Bezwzględnie zakazuje się wyjmowania telefonów komórkowych i korzystania z nich podczas
lekcji. Uczeń, który nie zastosuje się, ma obowiązek natychmiast oddać telefon nauczycielowi.
Telefon od nauczyciela może odebrać tylko rodzic. Jeżeli uczeń odmówi oddania telefonu, wówczas
do szkoły zostaną wezwani rodzice na spotkanie z dyrektorem szkoły (dotyczy to również
odtwarzaczy muzyki).
28. Zakazuje się używania bez zezwolenia na terenie szkoły wszelkiego rodzaju urządzeń
nagrywających i filmujących (również w czasie przerw).
29. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.
30. Na terenie szkoły i poza nią obowiązuje uczniów zakaz posiadania oraz palenia papierosów, picia
alkoholu, rozpowszechniania i używania narkotyków lub innych środków odurzających.
31. W sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia Statutu albo spowodowanych
inną przyczyną (np.: przekroczenia przepisów prawa) - uczeń powinien zachować następujący tryb
postępowania:
- zgłosić się do wychowawcy klasy,
- odwołać się pisemnie do Rzecznika Praw Ucznia.

II. PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. Wiedzy o prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszenia ich praw.
2. Według Konwencji o Prawach Dziecka i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do wolności myśli,
sumienia i wyznania, przy czym rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka i pieczy nad
korzystaniem przez nie z przysługującej mu wolności.
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3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo pomocy i opieki ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady
Rodziców.
5. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, jeżeli wydaje się ono wadliwe. Opinie te mogą
być wyrażane ustnie i pisemnie, mogą prezentować pogląd jednostki lub grupy, ale muszą być
taktowne i autorsko odpowiedzialne. Opinie ustne mogą być zgłaszane na forum Samorządu
Uczniowskiego.
6. Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na
okresowe oceny merytoryczne.
7. Do wolności sumienia i wyznania.
8. Każdy uczeń musi być tak samo traktowany niezależnie od wyznawanej religii.
9. Przejawiania własnej aktywności intelektualnej w zdobywaniu wiedzy, m.in. poprzez korzystanie z
zasobów szkoły, w tym z biblioteki, pracowni i pomieszczeń - w porozumieniu z odpowiedzialnymi
materialnie ich opiekunami.
10. Uczeń ma pełne prawo uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
11. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych. Udokumentowana pozaszkolna
działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole.
12. Rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i talenty, korzystając z pomocy merytorycznej,
metodycznej i organizacyjnej odpowiedniego nauczyciela, wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły.
13. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze
swoimi możliwościami i umiejętnościami.
14. Przejawiania inicjatywy społecznej, tj. zgłaszania i ewentualnego działania na rzecz realizacji
pomysłów i rozwiązań korzystnych dla uczniów pod względem organizacyjnym, wychowawczym lub
innym.
15. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i szkolnym oraz
przynależności do organizacji działających na terenie szkoły.
16. Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów
i uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
17. Pomocy medycznej i pedagogicznej.
18. Pomocy w wyborze dalszego kształcenia.
19. Ochrony przed przemocą.
20. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.
21. Pełnego wypoczynku w przerwach świątecznych i w okresie ferii. Okres ferii jest okresem
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wolnym od jakichkolwiek poleceń wykonywania prac domowych.
22. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.
23. Pełnej, bieżącej informacji o wynikach w nauce i zachowaniu.
24. Pełnej, rzetelnej informacji na temat wymagań programowych a także zasad i sposobu
sprawdzania wiedzy i umiejętności określonych szczegółowo w regulaminie oceniania.
25. Dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela i kolegów w przypadku trudności w opanowaniu
materiału programowego z powodów przez siebie niezawinionych.
26. Uczeń klasy pierwszej, na początku pierwszego semestru, ma prawo do tzw. okresu ochronnego
trwającego dwa pierwsze tygodnie, w którym nauczyciele nie stawiają oceny niedostatecznej.
27. Zwolnienia z uczestnictwa w niektórych zajęciach, zgodnie z zarządzeniami MEN.
28. Korzystania z organizowanych przez szkołę obozów, wycieczek i innych imprez kulturalno- oświatowych i sportowych.
29. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień uczeń ma prawo zwrócić się do
dyrektora szkoły, samorządu szkolnego, rady pedagogicznej, rzecznika praw ucznia.

III. NAGRODY I KARY
Nagrody
Nagrody przyznaje się uczniom za:
- wybitne osiągnięcia w nauce,
- rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
- aktywną działalność na rzecz szkoły, innych ludzi i środowiska,
- dzielność i odwagę,
- godne reprezentowanie gimnazjum,
- działalność naukową (np. prace badawcze, publikacje),
- dokonania twórcze, artystyczne,
- wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
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Rodzaje nagród i wyróżnień
1. Wyróżnienie, pochwała udzielona przez nauczyciela - wychowawcę:
- na forum klasy,
- na zebraniu informacyjnym w obecności rodziców uczniów.
2. Wyróżnienie, pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły:
- na forum klasy,
- na apelu szkolnym,
- w gabinecie w obecności wychowawcy klasy, rodziców lub samorządu uczniowskiego.
3. Nagrody indywidualne w formie:
- świadectwa z wyróżnieniem,
- odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym,
- listu gratulacyjnego dyrektora szkoły do rodziców,
- dyplomu uznania,
- nagrody rzeczowej przyznawanej przez Radę Rodziców,
- sponsorowanego całkowicie lub częściowo wyjazdu na wycieczkę,
- nominacja do tytułu UCZNIA ROKU, WOLONTARIUSZA ROKU, SPORTOWCA ROKU,
TALENTU ROKU - dla wybitnych uczniów
4. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.
5. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o
przyznaniu nagrody w innej formie.
6. Z wnioskiem o nagrodę lub wyróżnienie występuje do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej:
- wychowawca klasy,
- opiekunowie organizacji szkolnych działających na terenie szkoły,
- opiekun ucznia biorącego udział w konkursie lub olimpiadzie,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Kary
1. Kara może być udzielona za:
- nieprzestrzeganie regulaminu uczniowskiego,
- nieprzestrzeganie zarządzeń odnoszących się do życia szkolnego,
- naruszenie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz
odpowiednimi orzeczeniami (kradzieże, rozboje, dewastacja szkoły).
2. Forma i okoliczności kary nie mogą naruszać godności i nietykalności osobistej ucznia.
3. Gimnazjum ma obowiązek pisemnego lub ustnego informowania rodziców ucznia o zastosowaniu
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wobec niego kary.
4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń zmobilizowany jest do ponownego
przypomnienia sobie regulaminu uczniowskiego w obecności wychowawcy.
Rodzaje kar
1. Upomnienie wychowawcy.
2. Pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji.
3. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego.
4.Upomnienie lub nagana Dyrektora.
5. Pozbawienie pełnionych na forum Gimnazjum funkcji.
6. Dyscyplinująca rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga.
7. Komisja Szkolno – Wychowawcza, w szczególnych przypadkach w obecności Policjanta, Kuratora
sądowego.
8. W przypadku powtarzania się wykroczeń:
- ograniczenie na czas określony uprawnień ucznia do korzystania np.: z imprez szkolnych,
wycieczek, zawodów sportowych,
- przeniesienie ucznia do innej klasy - na wniosek Rady Pedagogicznej.
9. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
10. Palenie papierosów przez ucznia, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, picie
alkoholu na terenie szkoły oraz przyjście do szkoły w stanie nietrzeźwym karane jest zgodnie z
procedurami zawartymi w Programie Profilaktyki Gimnazjum Nr 9.
11. Niestosowanie się do obowiązku noszenia obuwia zamiennego karane jest obniżeniem oceny z
zachowania zgodnie z WZO.
12. Przyniesienie i posiadanie na terenie szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu karane
jest:
- natychmiastowym powiadomieniem rodziców,
- konfiskatą niebezpiecznych przedmiotów.
13. W przypadku zastosowania wszystkich rodzajów kar, jeżeli uczeń nadal zaniedbuje obowiązki
szkolne, drastycznie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum, uczeń może zostać przeniesiony
dyscyplinarnie do innego gimnazjum za zgodą Kuratorium.
14. W przypadku stwierdzenia okoliczności świadczących o demoralizacji ucznia, a w szczególności:
- drastycznego naruszenia zasad współżycia społecznego,
- popełnienia czynu zabronionego,
- systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego,
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- używania alkoholu lub innych środków odurzających,
- udział w grupach przestępczych, Dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia i odpowiednie
organy (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich).
15. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego, dyrektor szkoły zawiadamia rodziców
ucznia i odpowiednie organy (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich).
16. Każda udzielona kara jeżeli nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy
ustaleniu oceny ze sprawowania.
17. Od nałożonej kary uczeń bądź jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 7
dni, począwszy od dnia powzięcia wiadomości o wymierzeniu kary.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Uczniowski nie jest dokumentem zamkniętym. Może być zmieniany i uzupełniany na
wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
3. Stosowanie się ucznia do Regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia i jego stosunku do szkoły.

