REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ NR 56 W WARSZAWIE
I. Założenia ogólne
1. W skład Zespołu Szkół nr 56 w Warszawie wchodzą:
■ Szkoła Podstawowa nr 214 im. Stanisława Skrypija z oddziałami integracyjnymi,
■ Integracyjne Gimnazjum nr 70.
2. Do Szkoły Podstawowej nr 214 uczęszczają uczniowie zamieszkujący w jej rejonie.
Uczniowie spoza obwodu są przyjmowani do szkoły decyzją dyrektora, o ile szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
3. Integracyjne Gimnazjum nr 70 jest szkołą bezrejonową. Uczniowie są przyjmowani
zgodnie z opracowanymi przez szkołę kryteriami naboru. Decyzję w sprawie przyjęcia
ucznia podejmuje dyrektor szkoły.
II. Zasady współżycia szkolnego
1. Na terenie szkoły, zarówno wewnątrz, jak na terenie przyszkolnym należy
zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.
2. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania Statutu Zespołu Szkół nr 56 oraz jej
Regulaminu, wewnętrznych regulaminów klasopracowni, świetlicy, biblioteki, sal
gimnastycznych podczas zajęć sportowych, postanowień Samorządu Uczniowskiego.
3. O każdym zaistniałym zagrożeniu na terenie szkoły uczeń ma obowiązek
poinformować wychowawcę, nauczycieli, dyrekcję szkoły.
4. W razie złego samopoczucia lub choroby uczeń ma obowiązek powiadomić
pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przez sekretariat rodziców.
5. Uczniowie obowiązani są:
 dbać o otoczenie i mienie szkoły,
 naprawiać szkody wyrządzone w szkole,
 przestrzegać zarządzeń władz szkolnych.
6. W szkole obowiązuje skromny, czysty strój. Kolczyki i inne ozdoby wolno nosić tylko
takie, które nie stwarzają niebezpieczeństwa wypadku.
7. Uczniowie i uczennice nie farbują włosów, nie stosują makijażu oraz nie malują
paznokci. Każdorazowe złamanie zasady skutkuje natychmiastową zmianą stroju i
wpływa na ocenę zachowania.
8. Rowery i hulajnogi należy zostawiać zabezpieczone – przypięte stalową linką do
stojaka przed wejściem głównym do budynku szkoły. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za przyniesione przedmioty wartościowe i sprzęt sportowy.
9. Zabronione jest przynoszenie do szkoły przedmiotów, które mogą stanowić
zagrożenie zdrowia i życia własnego i innych osób.
10. Zabrania się uczniom palenia papierosów i kontaktu ze środkami odurzającymi oraz
alkoholem. W przypadku używania przez ucznia powyższych środków szkoła
natychmiast powiadamia Patrol Szkolny, Policję i rodziców ucznia.
11. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia do szkoły.
12. Zabrania się wagarowania i samowolnego oddalania się z terenu szkoły. Bez
pisemnego życzenia rodziców uczeń nie może opuścić szkoły, chyba że z powodów
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zdrowotnych, o czym rodzice są wcześniej powiadomieni przez wychowawcę lub
pielęgniarkę szkolną.
13. Przerwy między lekcjami uczniowie spędzają pod opieką nauczycieli na korytarzach
piętra, na którym odbywają się zajęcia ich klasy z wyłączeniem sali nr 2. Zabronione
jest zostawanie w czasie przerw w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.
14. Podczas trwania zajęć szkolnych zabronione jest samowolne wychodzenie poza
budynek szkolny. W czasie wycieczek zabronione jest samowolne oddalanie się od
grupy.
15. W czasie przerw, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie powinni zachowywać
się odpowiedzialnie, z poszanowaniem godności, dobrego imienia,
własności
osobistej i zdrowia pozostałych osób.
16. Uczniowie mają obowiązek podporządkować się wszelkim zarządzeniom Dyrektora
Szkoły i wykonywać polecenia w sposób zdyscyplinowany i odpowiedzialny.
17. Uczeń w stosunku do wszystkich pracowników szkoły i innych uczniów zwraca się,
używając kulturalnego słownictwa i stosując zasady dobrego zachowania.
18. Uczeń ma obowiązek wspierania osób słabszych i potrzebujących pomocy.
19. Uczeń dba o swoje zdrowie i zdrowie innych oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa.
III. Prawa i obowiązki ucznia
1. Uczniowie mają prawo do:
 właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczego i
bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 swobody wyrażania myśli i przekonań pod warunkiem, że nie godzą one w
dobre imię innych;
 wychowania zgodnie z przyjętym w szkole systemem wartości zawartym w
Szkolnym Programie Wychowawczym;
 korzystania z pomocy wychowawcy, Rzecznika Praw Ucznia, pedagoga
szkolnego i psychologa;
 życzliwego i podmiotowego traktowania przez nauczycieli, innych
pracowników szkoły oraz kolegów;
 nietykalności osobistej;
 bezpiecznych warunków pobytu w budynku szkolnym i na terenie
przyszkolnym;
 pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych (w
miarę możliwości szkoły);
 zgłaszania nauczycielom wniosków dotyczących przebiegu nauczania;
 udziału w życiu klasy i szkoły;
 uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych;
 korzystania ze świetlicy szkolnej, biblioteki i czytelni szkolnej oraz stołówki
szkolnej;
 dyskrecji w sprawach osobistych.
2. Uczniowie mają obowiązek:
 podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego;
 chronić życie i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
 przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;
 przestrzegania zasad pracy na lekcjach, ustalonych przez nauczyciela;
 uczęszczania na zajęcia określone przez tygodniowy rozkład zajęć i czynnego
w nich uczestniczenia;
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 systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych,
zgodnie z zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów;
 samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi
ustnych, a także przy wykonywaniu prac domowych, chyba, że są to prace
zespołowe;
 okazywania szacunku wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
 przestrzegania zasad kultury, zarówno na terenie szkoły, jak i w miejscach
publicznych;
 dbać o piękno mowy ojczystej.
3. Uczeń nie ma prawa, pod rygorem kary dyscyplinarnej:
 narażania swym postępowaniem dobrego imienia szkoły;
 nieprzestrzegania zasad pracy na lekcjach , ustalonych przez nauczycieli;
 nieszanowania innych ludzi lub nieprzestrzegania zasad kultury;
 prowadzenia
działalności
wymierzonej
przeciw
innym
ludziom;
rozwiązywania konfliktów i wymierzania sprawiedliwości w sposób siłowy;
propagowania poglądów szerzących nienawiść do innych ludzi;
 nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć szkolnych;
 stosowania używek (palenie tytoniu, picie alkoholu, stosowania środków
odurzających) na terenie szkoły i w miejscach publicznych;
 narażania swym postępowaniem zdrowia i życia swojego i innych;
 dokonywania czynów przestępczych w rozumieniu kodeksu karnego;
 dokonywania innych czynów niezgodnych z normami społecznymi.
III. Uregulowania szczegółowe
A. Bez piecz eństwo.
1. Nauczyciele mają obowiązek poinformować o zasadach bezpieczeństwa na zajęciach,
które prowadzą, w pierwszym tygodniu nauki.
2. Uczniowie mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych przez
nauczycieli.
3. Uczniowie mają obowiązek dbać o swoje bezpieczeństwo swoje i innych podczas
lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych i poza budynkiem.
B. Lekcja.
1. Uczniowie mają prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i
zrozumiałego przekazu treści lekcji.
2. Uczniowie mają prawo do uzyskania pomocy ze strony nauczyciela w przypadku
natrafienia na trudności w uczeniu się.
3. Uczniowie mają obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia
lekcyjne.
4. Uczniowie mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w lekcjach i przestrzegania
ustalonych przez nauczycieli zasad porządkowych.
5. Uczniowie mają obowiązek uzupełniania braków wynikających z nieobecności w
terminach zgodnych z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
6. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania sali lekcyjnej podczas zajęć.
7. Uczniowie zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego,
religii, drugiego języka obcego przebywają podczas trwania tych zajęć w czytelni lub
świetlicy szkolnej. Na pisemną prośbę rodziców wychowawca zwalnia wyżej
wymienionych uczniów do domu.
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C. Sala lekcyjna.
1. Uczniowie przebywają w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.
2. Uczniowie mają prawo do udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej
według własnego projektu, uzgodnionego z wychowawcą klasy.
3. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie mają obowiązek pozostawienia sali
lekcyjnej, w której odbywały się zajęcia, w nienagannym porządku.
4. Uczniowie są zobowiązani dbać o powierzony sprzęt i pomoce naukowe. O
zaistniałych uszkodzeniach powiadamiają niezwłocznie nauczyciela.
D. P rz erw y mi ędz ylekc yj ne.
1. Uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.
2. Przerwa międzylekcyjna jest czasem przeznaczonym na spokojne przejście do
następnej sali, zjedzenie śniadania, skorzystanie z toalety, spokojne rozmowy i
zabawy, które nie utrudniają innym osobom poruszania się.
3. Uczniowie mają obowiązek respektowania poleceń nauczycieli dyżurujących na
korytarzu.
4. Uczeń podczas przerwy:
 przebywa na korytarzu, przy sali, w której odbywać się będzie najbliższa
lekcja;
 z toalety korzysta tylko zgodnie z jej przeznaczeniem;
 śmieci wyrzuca do kosza;
 rozmawia kulturalnie, bez używania wulgaryzmów , nie przekrzykuje innych;
 po usłyszeniu dzwonku ustawia się przy sali, w której będzie miał lekcję.
1) Zabrani a się:
 siadania na parapetach,
 otwierania okien,
 odrabiania i odpisywania prac domowych na korytarzach szkolnych, w szatni i
toaletach,
 stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej czy psychicznej,
 stosowania takich form zabawy, które narażają na utratę zdrowia swojego lub
innych, a także utrudniają innym osobom spokojne poruszanie się i
odpoczynek.
E. S chod y i pół piętra:
1. Schody służą do przemieszczania się z jednej kondygnacji na drugą.
2. Uczeń na schodach:
 porusza się prawą stroną;
 ze względu na uczniów mających trudności w poruszaniu się zachowuje
szczególną ostrożność i czujność, zawsze ustępuje im miejsca przy poręczy.
3. Zabrania się na schodach:
 siedzenia,
 biegania,
 skakania,
 przechylania się przez poręcze,
 otwierania okien na półpiętrach i wychylania się przez nie,
 wszystkich form zachowania niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa.
F. S toł ówka:
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania obiadów w wyznaczonym czasie:
 pierwsza tura – godz.12.30: klasy I – III,
 druga tura – godz. 13.45: klasy IV – VI i gimnazjum,
 świetlica – korzysta ze stołówki między przerwami.
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2. Uczeń przychodzący na obiad:
 stosuje się do poleceń dyżurujących nauczycieli i pracowników bloku
żywienia;
 kładzie swój plecak na regale przed wejściem do stołówki;
 stojąc w kolejce przed wejściem do stołówki, zachowuje się spokojnie, nie
popycha innych;
 zaznacza swoją obecność w „zeszycie obiadowym” i spokojnie podchodzi do
okienka, w którym wydawane są posiłki;
 z talerzem w ręku przechodzi ostrożnie do najbliższego wolnego miejsca i
kulturalnie spożywa posiłek;
 po spożyciu obiadu odnosi swoje naczynia do okienka i bezzwłocznie
opuszcza stołówkę, udostępniając miejsce innym.
1) Zabrania się w stołówce:
 biegania,
 skakania,
 podnoszenia głosu,
 zabaw podczas jedzenia.
G. Sala gimnastyczna:
1. Uczeń korzysta z szatni przy sali gimnastycznej w celu przebrania się w strój
sportowy, po czym bezzwłocznie opuszcza pomieszczenie i oczekuje na zajęcia w
łączniku.
2. W sali gimnastycznej uczniowie przebywają tylko pod opieką nauczyciela.
3. Zabrania się korzystania drabinek, skrzyni, kozła i innych sprzętów sportowych bez
wyraźnego polecenia nauczyciela wychowania fizycznego.
H. Szatnia szkolna:
1. Szatnia jest miejscem, w którym uczeń przebywa tylko przed zajęciami lekcyjnymi i
po zajęciach w celu pozostawienia ubrania wierzchniego i zmiany obuwia.
2. W szatni obowiązuje ruch lewostronny.
3. Uczeń w szatni:
 zmienia obuwie;
 wierzchnie ubranie pozostawia na wieszaku, w boksie oznaczonym numerem
klasy, do której uczęszcza;
 obuwie pozostawia w torbie lub worku na tym samym wieszaku, co ubranie;
 po zakończonych zajęciach schodzi spokojnie do szatni tylko pod opieką
nauczyciela;
 do boksu uczniowie wchodzą pojedynczo, przestrzegając zasad kultury i
bezpieczeństwa.
4. Zabrania się spędzania przerw międzylekcyjnych. w szatni szkolnej.
I. Zasad y korz ystania z telefonów komórkow yc h i i nn ych urz ądz eń r ejestr ując ych
dź więk
I / lub obraz:
1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
rejestrujący dźwięk i / lub obraz na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
2.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zaginięcie sprzętu
przynoszonego przez uczniów.
3.

Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną
odpowiedzialność za sprzęt oraz po uzgodnieniu z kierownikiem wycieczki.
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4. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych i innych urządzeń (aparaty powinny być wyłączone
i schowane). W sytuacjach awaryjnych kontakt rodzic – uczeń, uczeń – rodzic odbywa
się przez sekretariat szkoły.
5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy
aparatu

fotograficznego

Niedopuszczalne

jest

jest

możliwe jedynie za

nagrywanie

lub

zgodą dyrektora szkoły.

fotografowanie

sytuacji

niezgodnych

z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści
obrażających inne osoby.
6.

Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
rejestrujących dźwięk i / lub obraz na terenie szkoły skutkuje przekazaniem
urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych do depozytu do sekretariatu
szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany przez w/w nauczyciela w dzienniku
lekcyjnym. Po zakończeniu lekcji uczeń odbiera depozyt.

7. W przypadku kolejnego - czwartego złamania zasady, uczeń ma obniżoną ocenę z
zachowania.
IV. Formalne reguły współżycia w szkole.
A. PROCEDURY LEKCYJNE
1. Wejście do klasy.
 Uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą, zachowując ciszę i spokój.
 Nauczyciel otwiera salę lekcyjną.
 Uczniowie wchodzą , a nie wbiegają do sali lekcyjnej.
 Uczniowie stają przy ławkach i następuje powitanie.
 Na polecenie nauczyciela uczniowie przygotowują się do zajęć.
 Nauczyciel sprawdza listę obecności.
 Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi sali, siada w
ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.
2. Zachowanie w czasie lekcji.
 Uczeń odpowiada, stając w ławce, chyba, że istnieje powód do wezwania go
do tablicy, mapy itp.
 W czasie lekcji zabronione jest jedzenie, picie i żucie gumy.
 Uczniowie nie trzymają na ławkach żadnych przedmiotów nie będących
pomocami do danej lekcji.
 Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają, zachowując ciszę; na
polecenie nauczyciela siadają ponownie.
3. Zakończenie lekcji.
 Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela
 Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek w sali lekcyjnej.
Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
4. Zastępstwa.
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 Podczas zastępstw nauczyciel prowadzi lekcje z przedmiotu, który jest w
planie lekcji lub lekcję z własnego przedmiotu, albo inne zajęcia edukacyjno –
wychowawcze.
 Uczniowie są zobowiązani do zachowania wszystkich reguł związanych z
procedurami lekcyjnymi.
B. P R OCEDUR Y IN NE N IŻ LEKCYJ NE
1. Nieobecności.
 Wszelkie usprawiedliwienia muszą mieć formę pisemną.
 Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę
wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności
nie będą usprawiedliwiane.
 Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej
następnym dniu.
 Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził
ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji
uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej
prośby rodziców (w dzienniczku ucznia) lub pielęgniarki szkolnej, po uprzednim
telefonicznym powiadomieniu rodziców. Zwolnienia są rejestrowane w
kontrolce zwolnień w sekretariacie szkoły. Brak wpisu w kontrolce
uniemożliwia uczniowi wcześniejsze wyjście ze szkoły.
 Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego
musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym wypadku
traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością w trakcie trwania zajęć.
 O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. Wagary
traktowane są jako godziny nieusprawiedliwione.
 Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub są zwolnieni, decyzją
Dyrektora Szkoły, z dodatkowego języka obcego, przebywają w czasie ich
trwania w czytelni lub świetlicy szkolnej.
2. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia.
 Dzienniczek ucznia oraz dziennik elektroniczny służy do korespondencji
między szkołą a rodzicami. Każda informacja zapisana w dzienniczku musi
być podpisana bezzwłocznie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
informacja w dzienniku elektronicznym potwierdzona.
 Każdy zespół klasowy posiada w dzienniku zajęć lekcyjnych strony
przeznaczone do zapisywania pozytywnych i negatywnych informacji
dotyczących uczniów danego zespołu przez nauczycieli wszystkich
przedmiotów. Zapisane informacje wychowawca przekazuje rodzicom na
comiesięcznych spotkaniach; są one również brane pod uwagę przy wystawianiu
semestralnej/końcoworocznej oceny zachowania.
 Każdy dyżurujący w szatni nauczyciel ma obowiązek informować
wychowawcę klasy o niewłaściwym zachowaniu uczniów i braku obuwia na
zmianę.
 Każdy nauczyciel dyżurujący w stołówce lub na korytarzach podczas przerw
międzylekcyjnych informuje wychowawcę klasy o niewłaściwym zachowaniu
uczniów, a wychowawca bierze pod uwagę przekazane mu informacje,
wystawiając semestralną/końcoworoczną ocenę zachowania.
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Wychowawca informuje niezwłocznie rodziców (prawnych opiekunów) o
wszelkich szkodach powstałych w wyniku rażącego zaniedbania lub
rozmyślnego działania ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do
naprawienia lub pokrycia kosztów z tym związanych.
3. Strój szkolny.
 Uczeń w szkole ma obowiązek dbać o higienę i czystość, nosić skromne,
schludne i czyste ubrania. Wymyślne fryzury, makijaż i ozdoby rzucające się w
oczy dozwolone są jedynie w czasie dyskotek i szkolnych zabaw.
 W dni uroczyste uczniów obowiązuje strój galowy: dziewczęta – białe bluzki,
ciemne spódnice, chłopców zaś – białe koszule, ciemne spodnie.
 W szkole obowiązuje obuwie zastępcze typu sportowego, na jasnej podeszwie.
 Na lekcje wychowania fizycznego i inne zajęcia sportowe uczeń ma obowiązek
przebierać się w strój sportowy, zgodnie z ustaleniami osoby prowadzącej te
zajęcia.
4. Zasady savoir- vivre´u w szkole.
 Witając się i żegnając z pracownikami szkoły, uczeń w tym czasie stoi i nie
trzyma rąk w kieszeni.
 W szkole nie można nosić nakryć głowy, chyba że wymaga tego orzeczenie
lekarskie.
 Wszyscy uczniowie dbają o piękno języka ojczystego, nie używają
wulgaryzmów.
 Uczniowie nie stosują przemocy wobec innych uczniów.
 Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów ani
środków odurzających.
 Uczniowie używamy słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
C. SYSTEM NAGRÓD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH
1. Nagrody.
 Pochwała udzielona uczniowi przez nauczyciela lub wychowawcę klasy wobec
innych uczniów i rodziców na zebraniu, wpis do dziennika lekcyjnego.
 Pochwała na forum szkoły za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę
ucznia.
 Pisemna pochwała udzielona uczniowi, skierowana do rodziców (prawnych
opiekunów).
 Świadectwo z wyróżnieniem wręczane podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego.
 Dyplom lub nagroda rzeczowa dla ucznia za szczególne osiągnięcia.
 Odnotowanie szczególnych osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym.
 Przyznanie stypendium naukowego w miarę posiadanych przez szkołę
środków finansowych.
 Eksponowanie osiągnięć ucznia w szkolnych gablotach informacyjnych,
kronice szkolnej lub publikowanie ich w gazetce szkolnej.
 Na wniosek wychowawcy klasy dyplom lub nagroda rzeczowa na koniec roku
szkolnego od Dyrektora Szkoły dla ucznia godnie reprezentującego szkołę w
zawodach sportowych, imprezach lub konkursach międzyszkolnych (laureat).
 Na wniosek wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu Nagroda
Dyrektora Szkoły na koniec roku szkolnego dla ucznia finalisty lub laureata
konkursu przedmiotowego, lub olimpiady.
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Na wniosek Rady Pedagogicznej dyplom lub nagroda od Dyrektora Szkoły na
koniec roku szkolnego dla ucznia aktywnie i skutecznie pracującego na rzecz
szkoły w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie szkolnym, w redakcji
gazetki szkolnej itp., wyróżniającego się inicjatywą i pomysłowością.
2. Środki wychowawcze, kary.
O każdym przypadku wymierzenia uczniowi kary wychowawca lub Dyrektor Szkoły
powiadamia rodziców, informując ich o przyczynie i rodzaju nałożonej kary.
a) Uczeń może być ukarany poprzez:
 rozmowę ostrzegawczą i upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy;
 osobiste lub pisemne powiadomienie rodziców przez nauczycieli i
wychowawcę klasy o nagannym postępowaniu ucznia;
 upomnienie udzielone uczniowi przez Dyrektora na forum klasy lub szkoły, z
pisemnym powiadomieniem rodziców;
 na wniosek wychowawcy klasy nagana na forum szkoły, udzielona przez
Dyrektora Szkoły uczniowi, który dopuścił się poważniejszych przewinień;
 czasowe (za każdym razem określone) zawieszenie w wybranych prawach
ucznia, w tym:
۷ reprezentowania klasy i szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych,
۷ udziału w wycieczkach i imprezach klasowych oraz szkolnych,
 pozbawienie pełnionej funkcji społecznej;
 Pozostawienie ucznia po zajęciach dla naprawiania wyrządzonych szkód (tylko
pod nadzorem wyznaczonego nauczyciela i po wcześniejszym powiadomieniu
rodziców);
 decyzją Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do równoległej klasy;
 w przypadkach drastycznych decyzją kuratora przeniesienie ucznia do innej
szkoły.
3. Postanowienia końcowe.
3.1.Kary dotyczą ucznia, który nie przestrzega praw i obowiązków wynikających z
przepisów wewnątrzszkolnych, lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne, narusza
podstawowe zasady współżycia na terenie Zespołu Szkół nr 56.
3.2.Wszystkie kary i nagrody brane są pod uwagę przy wystawianiu semestralnej i
końcoworocznej oceny zachowania.
3.3.W przypadku kar takich jak: upomnienie lub nagana dyrektora na apelu szkolnym,
czasowe zawieszenie niektórych praw ucznia i przeniesienie do innej klasy – karę stosuje
się nie wcześniej niż tydzień po powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów),
uwzględniając trzy dni na możliwość odwołania się od decyzji.
3.4. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole
mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy
do Sądu rodzinnego i Spraw Nieletnich.
3.5.Odwołania od decyzji:
 Od każdej nałożonej kary przysługuje uczniowi pisemne odwołanie do
Dyrektora Zespołu Szkół nr 56 lub Rzecznika Praw Ucznia.
 Odwołanie wraz z uzasadnieniem może złożyć uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) nie później niż trzy dni po uzyskaniu informacji o nałożeniu
kary.
 W chwili złożenia uzasadnionego odwołania dyrektor wstrzymuje wykonanie
kary i wyznacza sposób i termin ponownego rozpatrzenia sprawy.
 Po ponownym rozpatrzeniu sprawy dyrektor podejmuje ostateczną decyzję.
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