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REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI
Regulamin określa zasady współżycia społeczności szkolnej Zespołu Szkół
Muzycznych im. I J. Paderewskiego w Tarnowie. Został opracowany na podstawie
dokumentów i przepisów regulujących działalność szkoły.
Zawiera

prawa

i

obowiązki

ucznia,

zasady

nagradzania

i

karania

oraz postanowienia końcowe dotyczące trybu wdrażania regulaminu.
Regulamin określa wymagania wobec uczniów, zadania dla nauczycieli i rodziców.
Tworzy warunki do kształtowania u uczniów postawy odpowiedzialności za własną
naukę oraz współodpowiedzialności za

prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Zachęca do świadomego, opartego na jasnych zasadach uczestnictwa w życiu
społeczności szkolnej, tym samym przygotowując ucznia do dorosłego życia.
I. Prawa i obowiązki ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. poszanowania godności osobistej; w przypadku łamania tego prawa uczeń
może

odwołać

się

do

Samorządu

Szkolnego,

pedagoga

lub Dyrektora szkoły,
2. uzyskania

pomocy

ze

strony

wszystkich

organów

szkoły

w rozwiązywaniu problemów życiowych i szkolnych,
3. zapoznania

się

z

zadaniami

i

programem

szkoły,

wymaganiami

edukacyjnymi i kryteriami zawartymi w WSO ZSM w Tarnowie (wymagania
edukacyjne i kryteria

należy przypomnieć w

drugiej

połowie roku

szkolnego),
4. właściwie zorganizowanego i motywującego do nauki procesu kształcenia
i wychowania,
5. korzystania

z

wszelkich

środków,

będących

w

dyspozycji

szkoły,

z sal lekcyjnych, pracowni i biblioteki, w celu zdobywania wiedzy
i umiejętności,
a. pod opieką nauczyciela,
b. w

przypadku

samodzielnego

ćwiczenia

na

wyznaczonych

przez dyrekcję instrumentach – z koniecznością zapisania się
do zeszytu ćwiczeń znajdującego się na portierni i wypełnieniu
zgody rodziców (załącznik nr 1).
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6. przejawiania

własnej

aktywności

w

zdobywaniu

wiedzy

i umiejętności, rozwijania zainteresowań i zdolności,
7. wybierania

swoich

przedstawicieli

do

Samorządu

Uczniowskiego

wg ustalonego trybu,
8. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły z zastrzeżeniem, że ich
forma nie może kolidować z powszechnie obowiązującymi zasadami
kultury osobistej,
9. rozwijania zainteresowań i inicjatyw społecznych na terenie szkoły,
w przypadku działalności poza szkołą uczeń powinien kierować się
następującymi zasadami:
a. działalność ta nie może kolidować z wypełnianiem

podstawowych

obowiązków szkolnych,
b. zwolnienie
w

z

zajęć

pozaszkolnej

lekcyjnych

działalności

ze

może

względu

na

udział

odbywać

się

tylko

na pisemną prośbę rodziców,
c. uczeń, który opuszcza często zajęcia z jakiegokolwiek powodu,
osiąga niezadowalające wyniki w nauce, nie może z takich zwolnień
korzystać,
d. naruszenie tej procedury przez ucznia spowoduje konsekwencje
w postaci:
wezwania

-

rodziców

(prawnych

opiekunów)

w

celu

wyjaśnienia powodów nieobecności ucznia,
obowiązku rezygnacji przez ucznia z dodatkowych zajęć.

-

10.reprezentowania

szkoły

w

konkursach,

przeglądach,

olimpiadach

i innych, o ile zostanie wytypowany przez odpowiednią komisję,
a. przewodniczący

komisji,

która

typuje

ucznia

ma

obowiązek

zwolniony

z

odpowiedzi

powiadomić wychowawcę klasy,
b. w

okresie

ustnych

i

przygotowań
pisemnych

uczeń
oraz

jest

zadań

pisemnych

przez

okres

2 tygodni (1 tydzień przed i 1 tydzień po),
c.

w

tym

okresie

uczeń

jest

obowiązany

uczestniczyć

w zajęciach wyznaczonych przez wychowawcę klasy,
d. uczeń po powrocie z planowanej formy reprezentowania szkoły
ma obowiązek w ciągu 1 miesiąca zaliczyć zaległości w ustalonych
przez nauczycieli formach,
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e. jeżeli uczeń kilkakrotnie w ciągu roku reprezentuje szkołę, dyrekcja,
wychowawca

i

nauczyciel

przedmiotu

głównego

opracowują

indywidualny harmonogram nauczania dla ucznia,

f. uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo zwrócić się
do dyrekcji, Rady Pedagogicznej o ustalenie indywidualnego toku
nauczania; zasady i tryb uzyskania zgody reguluje Statut ZSM
w Tarnowie oraz odrębne przepisy.
11.korzystania z następujących form opieki socjalnej:
a. stypendium socjalnego,
b. zapomogi losowej od Rady Rodziców,
c. dofinansowania do podręczników.
12.dodatkowej

pomocy

nauczyciela,

zwłaszcza

wtedy

gdy

ma

niepowodzenia edukacyjne,
a. pomocy udziela się uczniowi, który nie z własnej winy ma
problemy szkolne,
b. w

diagnozowaniu

niepowodzeń

ucznia

bierze

udział

pedagog

szkolny, który wskaże formy pomocy.
13.sprawiedliwej, jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce w sposób zgodny z WSO ZSM w Tarnowie,
14.do dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie sposobu oceniania
oraz

form

pomocy

uczniom,

którzy

posiadają

orzeczenie

o dysfunkcjach Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
Uczeń ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień regulaminu,
2. podporządkować

się

poleceniom

i

zarządzeniom

Dyrekcji,

Rady

Pedagogicznej i innych organów szkoły,
3. aktywnie

uczestniczyć

we

wszystkich

zajęciach

obowiązkowych

wg ramowego planu nauczania,
4. nie opuszczać terenu szkoły bez opieki. Uczeń, który ma zamiar w trakcie
lekcji z powodów zdrowotnych lub losowych opuścić budynek szkoły,
zobowiązany jest uzyskać zgodę wychowawcy lub Dyrekcji, potwierdzoną
podpisem,
5. jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) mają zamiar zwolnić ucznia z części
zajęć lekcyjnych zobowiązani są do pisemnego powiadomienia szkoły,
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6. każdorazową nieobecność w szkole usprawiedliwić,
a.

nieobecności ucznia usprawiedliwiają rodzice (prawni opiekunowie)
pisemnie. Nieobecność ta nie może jednak być dłuższa niż 7 dni.
Po

tym

czasie

obowiązuje

zwolnienie

lekarskie.

Dłuższa

nieobecność musi być uzgodniona z Dyrekcja szkoły,
b.

nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni od daty powrotu
do szkoły. Późniejsze usprawiedliwienia nie będą uwzględniane
przez wychowawcę,

c.

zaświadczenia lekarskie niezbędne są w przypadku, gdy w czasie
nieobecności

przewidziane

są

egzaminy

klasyfikacyjne

lub poprawkowe.
7. w dniu egzaminu uczeń jest zwolniony z zajęć lekcyjnych,
8. nieobecności

uczniów

organizowanych

przez

reprezentujących
nią

lub

inne

szkołę

instytucje

w
są

imprezach

automatycznie

usprawiedliwiane,
9. punktualnie przychodzić na zajęcia (do 15 min. spóźnienie, powyżej
15 min. nieobecność), przynosić niezbędne podręczniki, nuty i przybory
szkolne,
10.postępować zgodnie z interesem szkolnej społeczności,
11.dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet w środowisku
lokalnym,
12.godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,
13.dbać o piękno mowy ojczystej,
14.przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b. przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności,
c. szanować poglądy i przekonania innych ludzi, szanować wolność
i godność osobistą drugiego człowieka,
d. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów
w szkole i poza nią, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać
narkotyków i innych środków odurzających,
e. szanować pracę własną, kolegów i wszystkich pracowników szkoły,
15.troszczyć się o dobro wspólne, mienie szkoły, jej estetyczny wygląd,
utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
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16.nosić strój szkolny (swetry, bluzy, bluzki, spódnice lub spodnie w ciemnych
kolorach),
17.ubierać

się

schludnie,

estetycznie

i

przyzwoicie

(noszenie

krótkich

wydekoltowanych bluzeczek i krótkich spodenek jest zabronione),
18.używać

obuwia

zastępczego

typu

sportowego,

na

gumowej

białej

podeszwie,
19.na uroczystości szkolne ubierać strój galowy (dziewczęta białą bluzkę,
ciemną spódnicę lub spodnie, odpowiednie obuwie; chłopcy białą koszulę,
spodnie garniturowe lub garnitur, odpowiednie obuwie),
20.estetycznie
na

wyglądać

krzykliwe

kolory,

(niedopuszczalne
stawianie

włosów

jest
na

farbowanie

żelu,

włosów

noszenie

dredów

oraz rozpuszczonych włosów, noszenie kolczyków w nosie, brwiach,
brodzie, stosowanie krzykliwego makijażu),
21.dbać o jak najlepszy stan zarówno własnych jak i wypożyczonych mu
przez

szkołę

instrumentów

muzycznych,

nut

itp.,

w

przypadku

wyrządzenia szkody uczeń jest zobowiązany do jej naprawienia na własny
koszt,
22.przed zakończeniem roku szkolnego:
a. dokonać prolongaty rewersów na wypożyczony instrument,
b. zwrócić

do

biblioteki

szkolnej

materiały

nutowe

oraz

książki

i lektury,
c. absolwenci zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych instrumentów
muzycznych oraz wypożyczonych z biblioteki nut i książek (wypełnić
kartę obiegową i oddać wychowawcy lub nauczycielowi instrumentu
głównego tuż po egzaminie),
d. uczniów odchodzących ze szkoły w trakcie roku szkolnego dotyczy
pkt c.
II. Nagrody i kary
1. społeczność szkolna nagradza za:
a. rzetelną naukę,
b. wzorową postawę i wysoką frekwencję,
c. wybitne osiągnięcia artystyczne.
2. nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek innych organów szkoły,
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3. przewiduje się następujące rodzaje nagród:
a. pochwała wobec klasy, podwyższenie oceny z zachowania,
b. pochwała wobec społeczności szkolnej,
c. dyplom uznania,
d. nagrody książkowe,
e. list pochwalny do rodziców.
4. społeczność szkolna karze za nieprzestrzeganie regulaminu uczniowskiego,
5. ustala się kary wg następującego trybu:
a. wpis wychowawcy lub nauczyciela do dziennika uwag lub dziennika
lekcyjnego,
b. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
c. rozmowa wychowawcy i pedagoga z rodzicami,
d. nagana skierowana do rodziców przez wychowawcę klasy,
e. na

wniosek

wychowawcy

nagana

Dyrektora

szkoły

udzielona

w obecności rodziców,
f. pozbawienie

ucznia

możliwości

korzystania

z

przywilejów

uczniowskich tj. z np., bz., uczestnictwa w przygotowaniach imprez
szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz.
6. jeżeli uczeń nagminnie łamie postanowienia regulaminu uczniowskiego
może być przeniesiony do równoległej klasy OSM I°, SM I° lub SM II°,
szkoły rejonowej, bądź skreślony z listy uczniów (zgodnie z zapisami
w statucie).
Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą się
odwołać do Dyrektora , a w szczególnych przypadkach do Rady Pedagogicznej
za pośrednictwem wychowawcy lub samorządu szkolnego.

