Załącznik nr 13
do Statutu
Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 18
im. I. J. Paderewskiego
w Warszawie

REGULAMIN SZKOLNY
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18
IM. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE.
I.

Wstęp.
1. Regulamin szkolny określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich
gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli,
a jednocześnie zbiorem zobowiązań, z których wykonania są rozliczani.
2. Regulamin określa formalne reguły współżycia w szkole w tym zasady
zachowania podczas zajęć lekcyjnych, zasady korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, zasady korzystania z szatni
szkolnej oraz wygląd i strój ucznia.

II.

Prawa ucznia.

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej,
c) ochrony i poszanowania jego godności,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia
i wychowania,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra
innych,
f) wolności sumienia i wyznania,
g) indywidualnego toku kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami,
h) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
i) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
j) znajomości programów nauczania realizowanych na poszczególnych
przedmiotach,
planu
wychowawczego
klasy,
programu
wychowawczego i profilaktycznego oraz statutu szkoły,
k) proponowania tematyki godzin wychowawczych i współdziałania
przy tworzeniu planów wychowawczych klasy,
ł) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie
znanych kryteriów,
l) uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie
i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
m) otrzymania od nauczyciela poprawionych prac klasowych w terminie
dwóch tygodni od ich napisania,
n) odwołania się od oceny z zajęć dydaktycznych oraz oceny
zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w WSO,
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o) współuczestniczenia w wystawianiu sobie i kolegom oceny
z zachowania, przyznawania nagród i wyróżnień oraz ustalania kar
za większe przewinienia,
p) pomocy w przypadku problemów w nauce,
q) pomocy materialnej w przypadku trudnej sytuacji losowej,
r) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii
psychologiczno – pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego,
r) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków i pomocy
dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki,
s) wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową, wyboru
nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wyboru
nauczyciela – Rzecznika Praw Ucznia,
t) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
u) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, świątecznych
i podczas ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),
w) uczestnictwa
w
organizowanych
imprezach
kulturalnych,
oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum oraz
uczestnictwa w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych
i innych formach wypoczynku organizowanego przez szkołę.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo:
a) zwrócić się z problemem do wychowawcy klasy, który zobowiązany
jest zajęć się niezwłocznie wyjaśnieniem i rozwiązaniem problemu,
b) w wyjątkowej sytuacji złożyć skargę ustną lub na piśmie
do Rzecznika Praw Ucznia lub do pedagoga szkolnego, który w
możliwie najkrótszym czasie wyjaśnia sprawę i stara się rozwiązać
problem,
c) złożyć skargę do dyrektora szkoły, jeżeli rozstrzygnięcia, o których
mowa w ppkt. a i b nie zadowalają ucznia.
III.

Obowiązki ucznia.
1. Uczeń ma obowiązek:
a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,
b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum,
c) regularnie uczęszczać na lekcje,
d) przychodzić punktualnie na każdą lekcję; w wyjątkowych
przypadkach (maksymalnie 3 razy w semestrze) dopuszcza się
usprawiedliwienie spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną; rodzic
pisze usprawiedliwienie w dzienniczku lub wysyła poprzez system
Librus, nauczyciel zaznacza spóźnienie usprawiedliwione w dzienniku
elektronicznym,
e) być przygotowanym do lekcji (mieć odrobione prace domowe, mieć
potrzebne do lekcji podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i inne przybory),
f) uzupełniać braki w wiadomościach, powstałe w wyniku nieobecności
na zajęciach,
g) zaliczać na zasadach ustalonych przez nauczyciela sprawdziany,
na których był nieobecny lub otrzymał ocenę niedostateczną,
h) dbać o terminowe usprawiedliwienie nieobecności w szkole, zgodnie
z obowiązującymi procedurami (załącznik nr 12 do Statutu),
i) godnie reprezentować szkołę,
j) znać hymn, barwy i logo szkoły oraz podstawowe informacje o
patronie szkoły,
k) dbać o schludny wygląd i nosić do szkoły odpowiedni strój (zgodnie z
punktem IV Regulaminu),
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l) w czasie świąt i uroczystości szkolnych oraz na egzaminie
gimnazjalnym nosić strój galowy (zgodnie z punktem IV Regulaminu),
m) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
rzetelnie wywiązywać się z powierzonych zadań,
n) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników
gimnazjum, uczniów oraz ich rodziców,
o) szanować przekonania i poglądy innych osób,
p) reagować na wszelkie przejawy przemocy, brutalności, wulgaryzmu i
wandalizmu w sposób adekwatny do sytuacji i własnych możliwości
lub poinformować osobę dorosłą,
q) zachowywać się w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu
własnemu i innych,
r) bezwzględnie przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły
niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, czy też innych przedmiotów,
które nie są uczniowi potrzebne na zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze,
s) używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
jedynie na zasadach określonych w punkcie V Regulaminu,
t) dbać o kulturę słowa oraz przestrzegać form kulturalnego
zachowania się w gimnazjum i poza nim,
u) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, w tym
m.in. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania środków odurzających,
v) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych osób,
w) codziennie nosić do szkoły dzienniczek ucznia i okazywać go zawsze
na prośbę nauczyciela, pedagoga, psychologa i dyrektora (dotyczy
uczniów, których rodzice nie mają dostępu do systemu Librus),
x) stosować się do rozwiązań organizacyjnych i porządkowych
wprowadzonych w gimnazjum, w tym nosić obuwie określone
w regulaminie,
y) przebywać w czytelni w przypadku, gdy nie uczęszcza na zajęcia
wychowania do życia w rodzinie, drugiego języka obcego lub religii,
z) przestrzegać zasad zachowania się na zajęciach lekcyjnych zgodnie
z punktem VI Regulaminu.
2. Uczeń nie może:
a) przebywać po dzwonku na lekcję poza salą lekcyjną lub biblioteką,
b) przychodzić do szkoły wcześniej lub pozostawać po lekcjach bez
uzgodnienia z nauczycielem, który będzie sprawował nad nim opiekę.
IV.
Wygląd ucznia.
Wygląd ucznia powinien być stosowny i nierażący innych osób.
1. Strój codzienny:
a) ubiór ucznia powinien być schludny, czysty, estetyczny,
b) obuwie: kapcie lub tenisówki na jasnym spodzie.
2. Strój galowy:
a) chłopcy – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie ,
b) dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica (lub
czarne albo granatowe spodnie).
3.Strój na lekcje wychowania fizycznego (jednakowy dla dziewcząt i chłopców):
a) koszulka sportowa z rękawkami(bez ozdobnych nadruków)
b) dres, spodenki,
c) buty sportowe na jasnej podeszwie sznurowane,
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d) zmienne obuwie sportowe, sznurowane, przeznaczone do biegów
w terenie.
4. Uczniów obowiązuje zakaz:
a) wykreślony,
b) wykreślony,
c) wykreślony,
d) noszenia wyrazistej biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (długie
lub duże kolczyki, korale, wisiorki, broszki itp.); zezwala się na noszenie
kolczyków tylko w uszach,
e) noszenia ubrań odsłaniających brzuch, bluzek na ramiączkach lub z
dużym dekoltem,
f) wykreślony,
g) noszenia nakrycia głowy w szkole tj.: chustek (z wyjątkiem uczennic,
od których wymaga tego religia), czapek, kapturów,
h)tatuaży.
5. W przypadku rażącego stroju ucznia, wychowawca dzwoni do rodziców z
prośbą o przywiezienie do szkoły stroju zgodnego z regulaminem. W sytuacji, gdy
strój nie zostanie dostarczony, uczeń zakłada strój dyżurny, który znajduje się u
pedagoga szkolnego”.
V.

Zasady korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych.
1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być
wyłączone i schowane).
2. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może
być używany w trybie „milczy”.
3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu czy innego urządzenia jest
możliwe tylko za zgodą osoby nagrywanej, fotografowanej lub filmowanej.
4. Zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia elektronicznego należy
niezwłocznie zgłosić wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły,
a także odpowiednim organom policji.
5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły powoduje wpisanie punktów ujemnych
zgodnie z WSO oraz zabranie aparatu do „depozytu”. Przed oddaniem telefonu
lub innego urządzenia do depozytu uczeń całkowicie go wyłącza lub wyjmuje
i zabiera kartę pamięci. Telefon lub inne urządzenie zabrane do depozytu
odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

VI.

Zasady zachowania się podczas zajęć lekcyjnych.
1. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przed klasą w parach.
2. Dyżurni dbają, aby przed klasą na korytarzu był porządek.
3. Do klasy uczniowie wchodzą tylko z nauczycielem.
4. Uczniowie stają przy ławkach, następuje powitanie, a następnie sprawnie
przygotowują się do lekcji.
5. Uczniowie jedzą, piją, żują gumę i korzystają z toalety tylko podczas przerw.
6. Uczniowie zajmują miejsca wyznaczone przez nauczyciela.
7. Uczniowie nie opuszczają swoich miejsc, ani sali lekcyjnej bez pozwolenia
nauczyciela.
8. Na ławkach uczniowie mają wyłącznie rzeczy potrzebne w toku zajęć
lekcyjnych.
9. Chęć zabrania głosu uczniowie zgłaszają przez podniesienie ręki.
10. Uczniowie uważnie słuchają nauczyciela i pilnie wykonują jego polecenia.
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11. Uczniowie uważnie słuchają wypowiedzi koleżanek i kolegów.
12. Uczniowie dbają o mienie szkolne.
13. Bez zgody właściciela nie dotykają cudzej własności.
14. W sali lekcyjnej uczniowie pozostawiają porządek. Odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni.
15. Lekcja trwa 45 minut, ale o jej zakończeniu decyduje nauczyciel (nie dzwonek).
Uczniowie opuszczają klasę za zgodą nauczyciela.
16. Dodatkowe pytania związane z przedmiotem uczniowie zgłaszają nauczycielowi
po lekcji.
17. Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na
polecenie nauczyciela.
VII.

Zasady korzystania z szatni szkolnej.
1. Szatnia mieści się na najniższym poziomie budynku szkolnego i z każdej strony
zabezpieczona jest kratą. W szatni znajdują się szafki zamykane przez uczniów.
2. Uczniowie korzystają z szafek o wyznaczonych dla nich numerach.
3. W szatni uczniowie przebywają jedynie na czas zmiany obuwia i zdjęcia
wierzchniego okrycia. Zabrania się przebywania w szatni w oczekiwaniu na
lekcje, zajęcia dodatkowe czy kolegę.
4. Szafki stanowią własność szkoły i są przydzielane uczniom na czas określony.
5. Szafki służą do przechowywania odzieży wierzchniej, obuwia zmiennego oraz
innych przedmiotów i rzeczy, które są niezbędne uczniowi na zajęcia
dydaktyczne.
6. Z jednej szafki korzysta dwóch uczniów.
7. Uczniowie sami zabezpieczają swoje szafki poprzez założenie kłódek, które
zakupują we własnym zakresie.
8. Uczniowie powinni utrzymywać szafki w jak najlepszym stanie.
9. Zabrania się dokonywać „w” i „na” szafce napisów, rysunków, naklejać
naklejek itp.
10. Uczniowie zobowiązani są do:
a) zgłaszania wszelkich zniszczeń dokonanych przez inne osoby,
b) sprzątania szafki.
11. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także
zamieniać się z innymi na szafki.
12. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z powyższych ustaleń szafka
zostaje mu odebrana. W takim przypadku uczeń pozostawia ubranie w miejscu
wyznaczonym przez szatniarkę.
13. Szafka zostanie odebrana uczniowi również w przypadku, gdy będzie z niej
korzystał w celu wcześniejszego wyjścia ze szkoły – tzw. wagary.
14. Przed wakacjami uczniowie mają obowiązek opróżnić szafkę ze swoich rzeczy i
ją posprzątać oraz pozostawić otwartą.

VIII.

Postanowienia końcowe.
1. Powyższy regulamin dotyczy każdego ucznia Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 18.
2. W przypadkach wyjątkowych (np. zdrowotnych), po uzgodnieniu
z wychowawcą klasy, pedagogiem czy dyrektorem szkoły, dopuszcza się
możliwość odstąpienia od wypełniania niektórych punktów powyższego
regulaminu.
3. Niestosowanie się przez ucznia do postanowień Regulaminu skutkuje
zastosowaniem kar przewidzianych w Statucie szkoły.
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