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Załącznik Nr 14 

REGULAMIN SZKOŁY 
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  

2. Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 roku  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U.  

z 2015, poz. 1258) z późn. zm.  

3. Statut Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. 

 

WSTĘP 

 

Szkoła – Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta jest instytucją 

państwową o charakterze świeckim, kształcącą i wychowującą zgodnie  

z postępowymi tradycjami narodu polskiego i uniwersalnymi zasadami etyki 

oraz poszanowania chrześcijańskich systemów wartości. Celem i zadaniem 

szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im 

zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej wiedzy. Kształcenie  

i wychowanie ma służyć rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości do 

ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na kultury Europy i świata. Szkołę powinien 

cechować demokratyzm, samorządność i wzajemna odpowiedzialność za pracę  

i wyniki wszystkich jej ogniw (Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników 

Administracji i Obsługi, Młodzieży i Rodziców). 

 

Rozdział I 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 
 

1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań oraz 

pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie organizowanych przez 

szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Realizacji tego celu służy indywidualna praca z uczniem na lekcjach, 

różnicowanie zadań domowych, działalność szkolnych i pozaszkolnych kół 

zainteresowań, wyjazdy dydaktyczne, udział w projektach edukacyjnych, 

plenerach, wystawach, działalność organizacji młodzieżowych.  

3. Uczeń zdolny po spełnieniu odpowiednich warunków ma prawo do  

indywidualnego toku kształcenia. 
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Rozdział II 

Tradycje i ceremoniał szkoły 

 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły. 

2. Uczniowie zobowiązani są do szanowania symboli szkoły oraz 

kultywowania tradycji szkoły. 

3. Do ceremoniału szkolnego należą: 

a) ślubowanie klas pierwszych, 

b) dzień Patrona Szkoły, 

c) uroczystość pożegnania uczniów klas programowo najwyższych. 

4. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem, świąt 

państwowych i szkolnych: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 

c) Rocznica odzyskania Niepodległości, 

d) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

e) pożegnanie absolwentów, 

f) zakończenie roku szkolnego. 

5. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest reprezentowanie szkoły w czasie 

obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych poprzez udział  

w poczcie sztandarowym. 

 

Rozdział III 

Stosunek uczniów do nauki 

 
1. Uczeń jest zobowiązany do: 

a) rzetelnej i systematycznej nauki, 

b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, rzetelnego 

przygotowania się do zajęć oraz przestrzegania ustalonych zasad  

i porządku w czasie lekcji, 

c) uzupełnienia braków wynikających z absencji, 

d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, 

e) terminowego wykonywania zadań domowych, 

f) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków nauki. 

2. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę. Ma prawo do twórczych poszukiwań 

intelektualnych, artystycznych i naukowych. Może wyrażać wątpliwości, 

własne sądy oraz prowadzić dyskusję z treściami zawartymi  

w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela. 

3. Uczeń ma prawo do indywidualnego traktowania.  

4. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do 

nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na 

lekcjach lub występujących w zadaniach domowych. 
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5. W wypadku dłuższej nieobecności nauczyciela, uczniowie mają prawo do 

wyrównania zaległości. 

6. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, 

jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, 

wypadki losowe). 

7. Uczniowie biorący udział w różnego typu olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych, działaniach artystycznych i zawodach sportowych mają 

prawo do zwolnienia z pytania i pisania prac pisemnych w dniu konkursu, 

działań artystycznych, zawodów sportowych. 

8. Uczniowie są zobowiązani do potwierdzenia udziału w wymienionych 

konkursach, zawodach i imprezach artystycznych przez nauczyciela 

prowadzącego i poinformowania wychowawcy klasy. 

9. Uczeń ma prawo do: 

a) jawności ocen, 

b) do powiadamiania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów i wychowawcę klasy,  

o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych. 

10.  O przewidywanej semestralnej (końcoworocznej) ocenie niedostatecznej 

należy powiadomić ucznia i jego rodziców na dwa tygodnie przed 

zakończeniem zajęć dydaktycznych (semestr, rok szkolny). Formy 

powiadamiania:  

a) na spotkaniu klasowym wręczenie rodzicom wykazu ocen, 

podpis rodzica (opiekuna) na kopii wykazu ocen. 

b) forma pisemna – przesłanie rodzicom (list polecony) 

wykazu ocen. 

              

Rozdział IV 

Kultura bycia i dyscyplina 

 
1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz 

kulturalnego traktowania przez wszystkich pracowników szkoły  

i kolegów. 

2. Uczeń ma prawo i obowiązek troszczyć się o właściwe więzi i stosunki  

koleżeńskie. 

3. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej. 

4. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom 

szkoły, a także godnego zachowania poza szkołą. 

5. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom 

nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, 

dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole  

i jej otoczeniu. 
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6. Uczeń ma obowiązek w wypadku zauważenia zagrożenia bezpieczeństwa 

(obecność podejrzanych, obcych osób, niezabezpieczone źródło prądu, 

dym, ogień, kawałki szyb w drzwiach i oknach itp.) niezwłocznie 

powiadomić wychowawcę klasy, dyrektora szkoły lub pracownika 

obsługi. 

7. Uczeń lub zespół uczniowski winny szkody jest materialnie 

odpowiedzialny za dokonane zniszczenia. 

8. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 1 tygodnia. 

9. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia 

szkolne. 

10. Podstawowym elementem branym pod uwagę przy wystawianiu oceny 

zachowania jest ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych. 

11. Rodzic może usprawiedliwić do 7 dni ciągłej nieobecności ucznia  

w szkole. Powyżej 7 dni nieobecności, rodzic musi przedłożyć 

wychowawcy zaświadczenie lekarskie. 

12. Informację o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności ucznia 

rodzic przekazuje niezwłocznie (następnego dnia np. telefonicznie),  

a pisemne usprawiedliwienie dostarcza wychowawcy w ciągu 7 dni od 

powrotu dziecka do szkoły. Bezwzględnie obowiązuje 7- dniowy termin 

usprawiedliwiania absencji. 

13. Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor szkoły lub wychowawca. 

Prośba o zwolnienie musi być pisemna i odnotowana w dzienniku 

elektronicznym. W przypadku prośby o dłuższe zwolnienie należy złożyć 

wcześniej podanie do dyrekcji szkoły z podpisem rodziców  

i wychowawcy. 

14. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad dotyczących stosownego 

ubioru i wyglądu na terenie szkoły oraz podczas oficjalnych uroczystości 

poza nią: 

a) w czasie uroczystości szkolnych i oficjalnych uroczystości poza szkołą 

wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy; 

b) ubiór codzienny ucznia może podkreślać jego osobowość. W doborze 

stroju, fryzury, biżuterii i makijażu należy zachować umiar, 

pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy. Należy przez to rozumieć 

następujące ustalenia: 

 strój powinien mieć charakter oficjalny, klasyczny lub sportowy, 

 ubiór zakładany bezpośrednio na ciało nie może być 

przezroczysty, zbyt krótki, a w zestawieniu ze spódnicą lub 

spodniami powinien zakrywać cały tułów,  

 biżuteria oraz wszelkie elementy dekoracyjne nie mogą mieć 

żadnych agresywnych akcentów, dopuszczalne jest noszenie  

w uszach dyskretnych kolczyków, a na szyi i przegubach dłoni 

delikatnych ozdób (noszenie kolczyków w innych widocznych 

miejscach jest niedozwolone). 
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Niestosowanie się do powyższych zasad skutkuje każdorazowo 

otrzymaniem uwagi, a przy powtarzających się przypadkach ignorowania 

ustaleń w zakresie stroju i wyglądu – obniżeniem semestralnej  

i końcoworocznej oceny zachowania. 

15. Szkoła wystawia uczniowi legitymację szkolną. Podstawą wystawienia 

duplikatu legitymacji szkolnej, w przypadku jej zniszczenia lub zgubienia, 

jest pisemna prośba skierowana do dyrektora szkoły oraz wpłacenie 

ustalonej kwoty w księgowości szkoły. 

16. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub 

przydzielonych zadań, m.in. dyżur w klasie. 

17. Obowiązkiem każdego ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności 

prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą. 

18. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich stratę. 

19. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Przed 

rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek je wyłączyć.  

20. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon 

może być używany w trybie „milczy”. 

21. Nagrywanie dźwięku lub/i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej lub/i fotografowanej. 

22. Naruszanie przez ucznia zasad używania urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły skutkuje jego ukaraniem. 

23. Częściowe lub całościowe przywłaszczenie cudzych tekstów, prac 

plastycznych, projektów itp. poprzez podpisanie ich własnym nazwiskiem 

podlega karze. 

 

Rozdział V 

Nagrody i kary 

 
1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów. 

2. Nagroda może być przyznana za wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce, 

osiągnięcia artystyczne, wzorową frekwencję, pracę społeczną, wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie sportu. 

3. Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek danej osoby, 

organizacji młodzieżowej, instytucji lub zespołu osób po odpowiednim 

udokumentowaniu. 

4. Fakt uzyskania nagrody powinien być odnotowany w dokumentach danej 

klasy lub szkoły. 

5. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub 

regulaminów szkolnych, nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub 

instytucji upoważnionych do ich wydawania. 
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6. Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara ma prawo do odwołania 

się do dyrektora szkoły, który może zasięgnąć w tej sprawie opinii Rady 

Pedagogicznej. 

7. Decyzja o udzieleniu kary przez Radę Pedagogiczną, jeżeli nie zostały 

naruszone przepisy formalne, jest ostateczna. 

8. Udzielona kara jest uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania. 

 

Rozdział VI 

Problemy opiekuńczo-wychowawcze, zdrowie 

 
1. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników 

szkoły i kolegów, ale również ma obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, 

właściwej kultury bycia i życzliwości. 

2. Uczeń powinien być informowany przez nauczycieli jak należy się uczyć  

i jak organizować czas wolny. 

3. Uczeń ma prawo do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania. 

4. Uczeń ma prawo do poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego. 

5. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub 

innych środków odurzających jest poważnym wykroczeniem.  

6. Uczeń w trudnej sytuacji może otrzymać pomoc materialną, w miarę 

posiadanych środków z budżetu Rady Rodziców (zapomoga, dopłata do 

pleneru, wyjazdu edukacyjnego itp.) 

7. Uczniów z rodzin rozbitych, mieszkających na stancjach, w internacie, 

dojeżdżających – wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny, 

kierownictwo szkoły otacza szczególną troską. 

8. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii oraz przerw 

świątecznych. 

9. Uczeń ma prawo do korzystania w dni wolne oraz po zajęciach 

obowiązkowych z sali gimnastycznej, boiska oraz innych pomieszczeń 

szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem pod opieką nauczyciela. 

10. Realizacja prawa wymienionego w pkt. 9 wymaga zgody dyrektora szkoły 

lub osoby upoważnionej ze względu na bezpieczeństwo młodzieży oraz 

zabezpieczenie majątku szkoły. 

11. Uczeń ma prawo do rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy 

zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, 

materialnych i zdrowotnych. 

12. Skargi za naruszenie praw ucznia mogą złożyć do dyrektora zainteresowani 

uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele szkoły oraz 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor szkoły może 

zasięgnąć w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej.  
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
 

1. W celu wymiany informacji i dyskusji na tematy dydaktyczne, opiekuńcze  

i wychowawcze szkoła organizuje spotkania: 

a) dyrektora z rodzicami, co najmniej raz w semestrze, 

b) wychowawców z rodzicami, według kalendarza pracy szkoły na dany 

rok, 

c) nauczycieli przedmiotów z rodzicami (konsultacje), według kalendarza 

pracy szkoły na dany rok. 

2. Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia 

oraz jego stosunku do szkoły. 

 

 

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  

15. 09. 2015 r. 
Dotychczasowy Regulamin traci moc. 

 

 

 

 

 
Samorząd Uczniowski       Rada Rodziców 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 


