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REGULAMIN SZKOŁY 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ 

W SZCZECINIE 

Regulamin szkoły opracowano w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty, rozporządzenia MEN oraz 

Statut Szkoły 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków uczenia się i pracy oraz bezkonfliktowego 

współżycia społeczności w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie uchwala się niniejszy 

regulamin. 

2. Regulamin obowiązuje uczniów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół nr 4, zwanych 

członkami społeczności szkolnej. 

II. SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA 

§ 2. 1. Każdy członek społeczności szkolnej, bez względu na wiek i funkcje w szkole ma prawo do: 

- poszanowania swojej godności osobistej i dobrego imienia; 

- wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania w sposób kulturalny i nieobraźliwy dla 

innych; 

- pracy i uczenia się tak, aby jak najpełniej rozwijać swoją osobowość, intelekt 

i zainteresowania; 

- rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce oraz oceny zachowania. 

2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek poszanowania godności osobistej i dobrego 

imienia innych osób oraz wypełniania powierzonych mu obowiązków sumiennie, w sposób 

odpowiadający jego wiedzy i zdolnościom. 

3. Nikt nie może wykorzystywać swej przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej lub ekonomicznej do 

naruszania praw i godności innej osoby. 

4. Każdy odpowiada za krzywdę uczynioną drugiej osobie w sposób odpowiadający dojrzałości, 

wiekowi, kwalifikacjom i funkcji. 

III. TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY 

§ 3. 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, jej tradycji oraz patrona. 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły 

poprzez uczestnictwo w uroczystościach szkolnych. 
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3. W trakcie roku szkolnego na terenie szkoły odbywają się imprezy zgodne z ogłoszonym 

corocznie kalendarzem, w tym: 

- rozpoczęcie roku szkolnego, 

- ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

- Dzień Państwa Podziemnego, 

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Święto Patrona Szkoły, 

- Konkurs Piosenki, 

- klasowa uroczystość świąteczno-noworoczna, 

- pożegnanie absolwentów szkoły, 

- zakończenie roku. 

4. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie stosownym strojem w/w uroczystości. 

5. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt 

państwowych i oświatowych. 

6. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest wystąpienie w Poczcie Sztandarowym 

Szkoły. 

7. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych jest obowiązkowy. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

Każdy uczeń ma prawo do: 

§ 4. 1. Zdobywania wiedzy i umiejętności przy pomocy nauczyciela, poszerzania jej poprzez twórcze 

poszukiwania intelektualne. 

2. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich 

zainteresowań między innymi przez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, klubach i zespołach 

działających na terenie szkoły, a także poza nią. 

3. Zapoznania się z obowiązującym na każdym przedmiocie zakresem materiału. 

4. Prawem ucznia jest znajomość celu lekcji oraz możliwość jego zrealizowania. 

5. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu lekcji zwrócić się do nauczyciela z prośbą 

o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach 

domowych. 

6. Oceniania zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób jawny i rzetelny oraz do poznania kryteriów 

ocen z każdego z przedmiotów. 
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7. Jawnego wyrażania opinii o życiu szkoły, a w szczególności o formach działalności swoich 

organizacji samorządowych. 

8. Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych i innych tego rodzaju działaniach, 

zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami. 

9. Zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów na tydzień przed konkursem lub olimpiadą na 

etapie pozaszkolnym oraz dwóch dni wolnych od zajęć w szkole, które są delegowaniem (uczeń 

zwolniony/obecny) a nie nieobecnością. 

10. Zwolnienia z lekcji na zawody sportowe, które jest delegowaniem (uczeń zwolniony/obecny), 

a nie nieobecnością. 

11. Korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych. 

12. Uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie szkoły. 

Obowiązki ucznia: 

§ 5. 1. Wykorzystanie w pełni czasu na naukę, rzetelnej i systematycznej pracy prowadzącej do 

poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. 

2. Regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne. Jeżeli na pierwszą lekcję w danym dniu 

uczeń spóźnił się 15 minut, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym spóźnienie; jeżeli 

spóźnienie wynosi powyżej 15 minut, nauczyciel ma prawo do traktowania ucznia nie jako 

spóźnionego, ale jako nieobecnego. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo ucznia, ma on wszelkie 

pozostałe prawa i obowiązki, wykonuje zadania i jest oceniany tak, jak pozostali uczniowie, pomimo 

zaznaczenia nieobecności.  

3. Na kolejne lekcje uczeń nie ma prawa się spóźniać. 

4. Przebywanie na terenie szkoły w czasie wyznaczonym przez plan lekcji. 

5. Obowiązkiem ucznia jest pozostawienie okrycia wierzchniego w szatni przed rozpoczęciem 

lekcji.  

6. Okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom. 

7. Wykonywania zarządzeń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej orazSamorządu Uczniowskiego. 

8. Zachowania zgodnego z dobrem szkoły, dbania o jej honor i tradycje. 

9. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. 
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10. Przeciwdziałania przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkoły. 

11. Godnego i kulturalnego zachowania na terenie szkoły oraz poza nią. 

12. Przestrzegania zasad współżycia społecznego. 

13. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wszystkich zajęciach szkolnych, podczas przerw 

śródlekcyjnych i wycieczkach szkolnych. 

14. Uczeń i rodzic/prawny opiekun mają dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji, uwag 

i wiadomości w dzienniku elektronicznym. Prawem i obowiązkiem ucznia i rodzica/opiekuna jest 

skuteczne zalogowanie się (zarejestrowanie się) do dziennika elektronicznego i systematyczne 

sprawdzanie informacji tam zamieszczanych. Szkoła udostępnia tajne kody oddzielnie uczniom i ich 

rodzicom/opiekunom prawnym. Dane konta rodziców/opiekunów prawnych nie mogą być 

udostępniane dzieciom. 

V. PODRĘCZNIKI I ZESZYTY PRZEDMIOTOWE 

§ 6. 1. Nauczyciel danego przedmiotu na zakończenie roku szkolnego podaje tytuły i autorów 

podręczników obowiązujących w kolejnym roku nauki. Zestaw podręczników dla klas pierwszych 

podawany jest do publicznej wiadomości na stronach internetowych szkoły i dostępny jest 

w bibliotece szkolnej. 

2. Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom dostęp do wymaganych podręczników poprzez 

zgromadzenie ich w bibliotece i czytelni szkoły. Szkoła podaje do publicznej wiadomości szkolny 

zestaw podręczników obowiązujących od następnego roku szkolnego (dostępne w bibliotece 

i internecie). 

3. Zasady prowadzenia zeszytu przedmiotowego określa nauczyciel, a uczeń ma obowiązek 

stosowania tych zasad. 

VI.KULTURA BYCIA I DYSCYPLINA 

§ 7. 1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go 

przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 

2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego 

zachowania się poza szkołą. 

3. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej. 
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4. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, 

marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń w szkole 

i na jej terenie. 

5. Uczeń, lub zespół, winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia. 

Usunięcie zniszczenia winno nastąpić w ciągu jednego tygodnia. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów: 

a) zakaz palenia papierosów, e-papierosów 

b) zakaz spożywania napojów alkoholowych, 

c) zakaz spożywania środków odurzających, psychoaktywnych 

d) zakaz używania wulgarnych słów, 

e) zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie 

lekcji, jeśli nie wynika to z jasnego polecenia nauczyciela związanego z realizacją celu lekcji. 

7. Uchylony.  

8. Uchylony. 

9. Uchylony.  

10. Uczeń z chwilą wystąpienia nieobecności w danym dniu jest zobowiązany sam bądź poprzez 

rodziców poinformować o tym wychowawcę klasy, podać przyczynę i termin nieobecności w szkole.  

11. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca, co potwierdza 

dokonaniem odpowiedniej zmiany w dzienniku elektronicznym. Podstawą do usprawiedliwienia 

nieobecności w szkole jest pisemna prośba rodziców, pełnoletniego ucznia bądź zaświadczenie 

lekarskie.  

12. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu tygodnia od 

powrotu ucznia do szkoły. Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem nieobecności 

nieusprawiedliwionych. 

13. Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor lub wychowawca. Prośba o zwolnienie musi być 

pisemna. W przypadku prośby o dłuższe zwolnienie (powyżej jednego tygodnia) należy złożyć 

wcześniejsze podanie do dyrekcji szkoły z podpisem rodziców i akceptacją wychowawcy klasy. 

14. Nieusprawiedliwone godziny oraz spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania.  

15. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny i czysty ubiór w szkole. Ubiór szkolny powinien być 

stonowany, estetyczny, nie ekstrawagancki (dotyczy krzykliwego makijażu, niebezpiecznych ozdób, 

np. kolczyki w pępku, brwi, języku czy bransoletki z ćwiekami itd., wysokich obcasów, eksponowania 

ciała, np. krótkie spodenki, spódniczki mini, bluzki na ramiączkach itd.). 
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16. Na wszelkie uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny: 

- dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódniczka, 

- chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie. 

17. Obowiązkiem ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań, między 

innymi dyżur w klasie, reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 

18. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub cennych 

pamiątek. Za zgubienie, kradzież tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

19. Uczniowie mają prawo do korzystania z sali gimnastycznej, boiska, pomieszczeń szkolnych na 

zajęciach obowiązkowych oraz po nich za zgodą nauczyciela odpowiedzialnego za te pomieszczenia. 

20. Dyrektor szkoły na wniosek Samorządu może zezwolić na organizację różnych imprez, 

np.: dyskoteki na terenie szkoły i poza nią. Ich przebieg musi być zgodny z przepisami szczególnymi 

(bhp, ppoż. itd.). Nadzór nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele. 

21. Uczniowie podczas imprez zobowiązani są do kulturalnego zachowania się. Podczas imprez 

obowiązują zakazy i nakazy wymienione w Regulaminie Szkoły. 

22. Za złamanie regulaminu uczniom, którym udowodniono winę, wymierzona będzie kara według 

przepisów niniejszego regulaminu. 

23. Każda klasa po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły może wyjechać na wycieczkę zorganizowaną 

przy współpracy Wychowawcy i Rodziców. 

24. Każda klasa ma prawo do zorganizowania w ciągu roku szkolnego wycieczki klasowej 

obejmującej zwolnienie z zajęć lekcyjnych do trzech dni nauki. 

25. W szczególnych wypadkach Dyrektor Szkoły może odmówić udzielenia zgody na wyjazd. 

26. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania i przestrzegania poleceń nauczycieli – 

opiekunów. Na wycieczce reprezentuje swoich rodziców i szkołę. W szczególności zakazane jest 

spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie środków odurzających, oddalanie się od grupy bez 

zezwolenia, itp. 

27. Po powrocie z wycieczki uczniowie wraz z Wychowawcą przedstawiają Dyrektorowi Szkoły 

sprawozdanie z jej przebiegu. 

28. Wobec ucznia (uczniów), którego zachowanie na wycieczce naruszyło postanowienia 

regulaminu, zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z Regulaminu Szkolnego. 
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29. Uczeń zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o przynależności do organizacji poza 

szkołą. Jeżeli dodatkowe zajęcia kolidują z obecnością w szkole, winien uzyskać stosowną zgodę 

wychowawcy i Dyrektora Szkoły. 

VII. NAGRODY I KARY 

§ 8. 1. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów. 

2. Nagroda może być przyznana 

- bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 

- wzorową frekwencję, 

- wybitne osiągnięcia, 

- wzorową postawę, 

- aktywny udział w pracach szkoły, klasy lub poza szkołą. 

3. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

- pochwały wychowawcy wobec całej klasy, 

- pochwały Dyrektora Szkoły wobec całej klasy lub szkoły, 

- przyznania „Karty Nietykalności–Glejtu” za 100 % frekwencję, 

- dyplomu uznania, 

- listu pochwalnego dla ucznia i rodziców, 

- listu gratulacyjnego dla ucznia i rodziców, 

- wpisu do „Złotej Księgi” szkoły, 

- nagrody zbiorowej dla klasy lub grupy uczniów, 

- Medalu Honorowego Szkoły. 

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać ukarany: 

- upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy indywidualnie lub wobec klasy, 

- upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły indywidualnie lub wobec klasy, 

- uchylony  

- przeniesieniem dyscyplinarnym do innej klasy lub szkoły, 

- skreśleniem z listy uczniów. 

5. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej w tej sprawie, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić za drastyczne naruszanie regulaminu na terenie szkoły 

i poza nią, a w szczególności: 

- w przypadku stwierdzonego spożywania przez ucznia alkoholu, 

- używania środków odurzających, 

- wywoływania publicznej awantury, narażania na szwank dobrego imienia szkoły, 
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- wulgarnego zachowania się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów, 

- poniżania godności kolegów, 

- niszczenia mienia szkoły, 

- stwierdzonej kradzieży, 

- wywołania, uczestniczenia w bójce, w efekcie której zostanie skrzywdzona druga osoba, 

- porzucenia szkoły, 

- celowego zniszczenia sprzętu lub pomieszczeń szkolnych, jeżeli w odpowiednim terminie 

uczeń nie wywiążę się z obowiązku naprawienia szkody, 

- rażącego niestosowania się do regulaminu szkoły, lekceważenia obowiązków szkolnych, 

a zwłaszcza nagminne opuszczanie godzin lekcyjnych, 

- nieuzyskania promocji po dwukrotnym uczęszczaniu do tej samej klasy. 

7. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od nałożonej na niego kary do: 

- Rady Samorządu Uczniowskiego, 

- Dyrektora Szkoły, 

- Rady Pedagogicznej. 

8. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż trzy miesiące), jeżeli uczeń 

uzyska poręczenie Samorządu Szkolnego na wniosek Samorządu Klasowego lub wychowawcy klasy. 

9. O przyznanej nagrodzie lub wymierzonej karze wychowawca klasy ma obowiązek 

poinformować rodziców (opiekunów) ucznia za pomocą dziennika elektronicznego.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 1. Regulamin szkoły powinien być nowelizowany na bieżąco, po upływie roku szkolnego, po 

przeanalizowaniu wniosków pracowników szkoły, uczniów i rodziców. 

2.  Regulamin wchodzi w życie od 20 stycznia 2021r. 


