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REGULAMIN UCZNIOWSKI
GIMNAZJUM NR 17 IM. ARTURA GROTTGERA
W KRAKOWIE
Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2. opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę
przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz do ochrony i poszanowania jego
godności,
3. kulturalnego i życzliwego traktowania przez kolegów i wszystkich pracowników
szkoły,
4. swobody kulturalnego wyrażania poglądów, myśli i przekonań, w szczególności
dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeżeli nie narusza to dobra
i godności innych osób,
5. indywidualnego i podmiotowego traktowania,
6. rozwijania zainteresowań, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych,
7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce /patrz: WSO/,
8. znajomości programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur
poszerzających i pogłębiających jego treść,
9. korzystania z pomocy uczącego w uzyskiwaniu dodatkowych informacji na tematy
budzące szczególne zainteresowanie,
10. pomocy ze strony nauczyciela w postaci ukierunkowania działań w przypadku
zaistnienia zaległości z przyczyn niezależnych od ucznia /np. długotrwała choroba/,
11. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
13. uczestniczenia we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych, spotkań, konkursów,
imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę,
14. swobodnego zrzeszania się w oficjalnych organizacjach uczniowskich działających w
szkole oraz wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
15. otrzymywania nagród,
16. opieki i pomocy, jeżeli z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna
jest mu pomoc, w tym również pomoc materialna.

Uczeń ma obowiązek:
1. dbać o honor Szkoły, szanować jej symbole oraz godnie reprezentować ją na zewnątrz,
2. wykazywać szacunek i kulturę osobistą wobec nauczycieli, innych pracowników
szkoły oraz kolegów,
3. respektować zarządzenia dyrekcji oraz przestrzegać bieżących zaleceń wychowawcy,
innych nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
4. uczyć się rzetelnie i systematycznie, wykorzystywać w pełni swoje możliwości
i umiejętności,
5. być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i rozwój /nie pić alkoholu, nie palić,
nie używać narkotyków, nie rozprowadzać ich ani nie namawiać do tego innych/,
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Zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz używani i rozprowadzania
narkotyków obowiązuje nie tylko w szkole ale i poza nią.
W przypadku wielokrotnego naruszania tego punktu regulaminu przez uczniów
dyrekcja szkoły powiadomi policję lub Straż Miejską, co grozi konsekwencjami
finansowymi i prawnymi wobec rodziców.
6. być tolerancyjnym wobec innych i szanować ich prawa,
7. szanować własność innych, sprzęt i pomoce szkolne, wykazywać troskę o czystość
i estetykę otoczenia,
Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczeni sprzętu szkolnego
przez ich dziecko.
8. systematycznie uczęszczać do szkoły i mieć usprawiedliwione w terminie wszystkie
opuszczone godziny lekcyjne,
Uczeń przedstawia wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności
w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. W przypadku braku zwolnienia lekarskiego
rodzice wpisują usprawiedliwienie do dzienniczka. Usprawiedliwienie powinno
zawierać konkretne dni lub godziny nieobecności.
9. sumiennie wykonywać przyjęte lub powierzone zadania,
10. punktualnie /tj. najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć/ przychodzić do
szkoły, a po dzwonku na każdą następną lekcję przebywać pod salą, w której ma
kolejne zajęcia,
Każde spóźnienie na pierwszą lekcję musi być usprawiedliwione przez
rodziców, a spóźnienia na kolejne lekcje nie mogą być w ogóle usprawiedliwiane.
Spóźnienie lub nieobecność na pierwszej lekcji powinny być usprawiedliwiane
najpóźniej następnego dnia. W przypadku nieobecności wychowawcy
usprawiedliwienie może parafować dyrektor lub wicedyrektor.
Uczeń jest zobowiązany dopilnować bezpośrednio po lekcji, aby nauczyciel
dokonał odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym.
Wszystkie nieusprawiedliwione spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania.
11. posiadać aktualną legitymację szkolną oraz dzienniczek podpisany przez rodziców
/opiekunów/ i opieczętowany przez szkołę,
Dzienniczek ucznia służy komunikacji między rodzicami, a wychowawcą
i innymi nauczycielami.
W przypadku braku wolnych kartek następny dzienniczek należy dokleić lub
dołączyć w inny sposób do poprzedniego.
Na pierwszej stronie powinny się znajdować wzory podpisów osób, które
wpisują uczniowi usprawiedliwienia, zwolnienia z lekcji itp.
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12. w razie konieczności zwolnienia się z lekcji zgłaszać się do wychowawcy klasy
/w przypadku jego nieobecności do dyrektora/ z pisemną prośbą rodziców wpisaną do
dzienniczka,
13. dbać o higienę, schludny, estetyczny i skromny wygląd,
Niedozwolone jest noszenie na terenie szkoły:
 makijażu, farbowanych włosów, paznokci przedłużanych tipsami,
 przezroczystych lub ażurowych bluzek,
 podkoszulków na wąskich ramiączkach,
 odkrytych pleców, brzuchów, głębokich dekoltów,
 zbyt krótkich spódnic lub szortów,
 spodni z obniżonym krokiem,
 emblematów militarnych lub wskazujących na przynależność do subkultur,
szalików klubów sportowych, czapek.
Zabrania się także piercingu, tj. przekłuwania kolczykami.
14. nosić strój odpowiedni do okoliczności, tzn. jednolity strój szkolny określony
w Statucie Szkoły na co dzień, strój galowy na uroczystości szkolne, uczniów
obowiązuje też noszenie obuwia zmiennego
Na wszelkich uroczystościach szkolnych /rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego, ślubowanie, jasełka, akademie i apele okolicznościowe, Święto Szkoły/
uczniów obowiązuje strój galowy w kolorze białym i granatowym lub czarnym.
Na strój galowy nie mogą składać się dżinsy, dresy, bluzy sportowe itp.
Uczeń po przyjściu do szkoły obowiązkowo zmienia obuwie. Preferowane są
buty sportowe, na płaskiej białej podeszwie.
Wszelkiego rodzaju trzewiki, buty na obcasach lub koturnach itp. nie są uważane za
obuwie zmienne i noszenie ich na terenie szkoły jest zabronione.
15. stosować się do przepisów bezpieczeństwa, m.in. nie przebywać w sali podczas
przerwy i nie wychodzić poza teren szkoły przed zakończeniem ostatniej lekcji
przewidzianej rozkładem zajęć.
Zabrania się opuszczania przez uczniów sali w trakcie lekcji bez ważnego
i uzasadnionego powodu.
Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego – jeśli są to lekcje
środkowe – przebywają w sali gimnastycznej. W przypadku lekcji początkowych lub
końcowych rodzice mogą zwolnić ucznia do domu /pisemnie, za pośrednictwem
dzienniczka/.
Podobna zasada dotyczy uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, z tym
że środkowe lekcje tego przedmiotu spędzają oni w bibliotece szkolnej.

/Regulamin uczniowski zastał opracowany na podstawie Statutu
Gimnazjum Nr 17 w Krakowie./

