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     Załącznik Nr 12 do Statutu  

Zespołu Szkół Morskich  

im. Polskich Rybaków i Marynarzy 

 Kołobrzegu 

 

 

REGULAMIN SZKOŁY 
 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

  

§1. Uczeń  ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego systemu kształcenia, 

2) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

3) opieki wychowawczej zarówno w czasie trwania zajęć lekcyjnych, jak i poza terenem 

szkoły, tzn. uczeń w bardzo ważnej, niecierpiącej zwłoki sprawie, może kontaktować się 

telefonicznie lub osobiście ze swoim wychowawcą, jeżeli ten zadeklaruje taką chęć, 

4) poszanowania  godności  osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wszystkich 

pracowników szkoły i kolegów, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności tych, które dotyczą życia, szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób, 

6) rozwijania swoich zdolności, zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych, 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki, 

8) pomocy materialnej na zasadach określonych Regulaminem Przyznawania Pomocy 

Materialnej dla Uczniów Zespołu Szkół Morskich (Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły),  

9) reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach, przeglądach i innych imprezach zgodnie 

ze swoimi chęciami, możliwościami i umiejętnościami, 

10)  zwolnienia z pytania na dzień przed konkursami  i w  dniu,  w którym uczestniczy                           

w konkursie, 

11)  powiadomienia na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów i wychowawcę klasy o przewidywanych  dla  niego ocenach 

rocznych. 

 

§2. Uczeń ma  obowiązek: 

1)  zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią, zgodnie z przyjętymi 

normami moralnymi, obyczajowymi , prawnymi i kulturalnymi,   

2)  podporządkować się  zarządzeniom, postanowieniom  i zaleceniom  wydanym przez 

Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Szkoły oraz ustaleniom Samorządu 

Uczniowskiego , 

3) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły, 

4) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

a)  okazywać szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom, 

b) szanować godność osobistą drugiego człowieka; 

c) przeciwdziałać lekceważeniu obowiązków szkolnych przez innych uczniów, 

 

5) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim 

przejawom brutalności, braku kultury, 
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6) systematycznie uczęszczać na wszystkie obowiązkowe zajęcia szkolne i aktywnie w nich 

uczestniczyć, tzn. przygotowywać się do lekcji, mieć uzupełnione i starannie prowadzone 

zeszyty, odrobione prace domowe, 

7) zapoznawać rodziców lub opiekunów z wynikami w nauce i zachowaniu oraz przekazywać 

im wiadomości od dyrekcji i wychowawcy klasowego i nauczycieli, 

8) naprawić lub zrekompensować wyrządzoną ze swojej winy szkodę materialną szkole, 

kolegom lub pracownikom szkoły, 

9) dbać o honor szkoły i jej dobre imię, 

10) dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wulgaryzmów, 

11) przeciwdziałać przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia mienia 

szkolnego, dbać o ład, porządek oraz estetykę pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia szkoły, 

12) nosić z szacunkiem i godnością mundur szkolny, 

13) wykonać  obowiązkowe badania lekarskie i szczepienia  ochronne, 

14) uczestniczenia w konsultacjach organizowanych w klasach uczących się w  zawodzie technik 

nawigator morski i technik  mechanik okrętowy z tematów konwencyjnych zgodnie                          

z programem nauczania, 

15) przebywania na terenie szkoły w danym  dniu, zgodnie z  planem zajęć szkolnych. 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§3.  Uczniowie mają prawo do: 

1) demokratycznych wyborów swoich przedstawicieli do  Rady Samorządu Klasowego, Rady 

Samorządu Uczniowskiego, 

2) uchwalania regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

3) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od opiekuna samorządu. 

 

§4. Uczniowie mają obowiązek: 

1) traktowania wyborów do władz samorządu z powagą, aby funkcje w nich objęły osoby 

godne zaufania i odpowiedzialne, 

2) respektowania uchwał władz samorządu lub odwołania go, jeżeli nie spełnia swoich funkcji.  

 

LEKCJA  

 

§5. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, 

2) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, 

3) znajomości przedmiotowych planów pracy i przedmiotowych systemu oceniania oraz  

4) regulaminu pracowni i zasad BHP. 

 

§6. Uczeń ma  obowiązek: 

1) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia szkolne, 

2) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 

3) uzupełnienia braków wynikających z nieobecności, 

4) w czasie zajęć: wychowania fizycznego, warsztatowych, laboratoryjnych, fizyki, chemii, 

przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu (pracowni), w którym odbywają się zajęcia.      

 

 

REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE 

 

§7. Procedury lekcyjne:  
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1) Przy wejściu do klasy w pierwszych rzędach powinny stać dziewczęta, później chłopcy. 

2) Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, a następnie przygotowanie do lekcji. 

3) Nauczyciel sprawdza listę obecności. 

4) Uczeń spóźniony to ten,  który wchodzi do klasy po nauczycielu (nauczyciel wchodzi do 

pracowni jako ostatni). 

5) Uczniowie zachowują podstawy kultury wiążące się z niespożywaniem na lekcji posiłków, 

żuciem gumy, trzymaniem na ławce butelek, ciastek, itp. (nie będących pomocami do danej 

lekcji).    

6) Uczniowie wstają ze swoich miejsc, jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, siadają na 

polecenie nauczyciela prowadzącego lekcje. 

7) Posiadacze telefonów komórkowych podczas trwania zajęć lekcyjnych wyłączają aparaty, 

dzwoniący na lekcji telefon komórkowy zostanie odebrany uczniowi i pozostawiony                       

w depozycie szkoły do czasu odebrania przez rodziców.  

8) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, nie wcześniej niż równo z dzwonkiem. 

 

 

NIEOBECNOŚCI  

 

§8. 1. Uczeń okazuje pisemne usprawiedliwienie od rodziców lub opiekunów. Możliwe jest 

usprawiedliwienie nieobecności za pomocą dziennika elektronicznego.  

2. Usprawiedliwienie nieobecności przez ucznia , jego rodziców lub prawnych opiekunów musi 

nastąpić w ciągu  siedmiu dni po przybyciu ucznia do szkoły lub na pierwszej lekcji wychowawczej. 

W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane. 

3. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić na bieżąco u nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

na które uczeń się spóźnił. 

4. Trzy spóźnienia traktowane są jak jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. 

5. Ucznia może zwolnić wychowawca klasy (podczas jego nieobecności wychowawca 

wspomagający) lub nauczyciel prowadzący zajęcia na umotywowany wniosek wychowawcy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których uczeń chce się zwolnić, może to zrobić tylko wtedy, gdy 

wychowawca jest nieobecny w szkole, a  zwolnienie takie odnotowane w dzienniku zajęć 

lekcyjnych traktowane jest jako nieobecność usprawiedliwiona.  

6. W przypadku braku możliwości kontaktu rodzica lub ucznia z wychowawcą klasy, wychowawcą 

wspomagającym, ucznia może zwolnić z zajęć: pedagog, wicedyrektor, dyrektor szkoły. 

7. Prawo  usprawiedliwiania nieobecności ma tylko wychowawca klasy. 

8. Jeżeli uczeń  nie usprawiedliwi 10 godzin nieobecności, wychowawca udziela uczniowi naganę 

wychowawcy klasy (w przypadku uczniów niepełnoletnich z pisemnym powiadomieniem rodziców 

lub prawnych opiekunów). 

9. Ponowne nieobecności i przekroczenie liczby 20 godzin bez usprawiedliwienia skutkuje karą 

upomnieniem Dyrektora Szkoły ( w przypadku uczniów niepełnoletnich z pisemnym 

powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów) . 

10. Przy przekroczeniu 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w  uczeń otrzymuje naganę 

Dyrektora Szkoły z wpisem do akt osobowych ( w przypadku uczniów niepełnoletnich z pisemnym 

powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów) . 

11. Przy przekroczeniu 40 godzin bez usprawiedliwienia (w ciągu całego roku szkolnego) uczeń 

może być zobowiązany do podpisania  kontraktu z Dyrektorem Szkoły dotyczącym warunków 

kontynuacji nauki w Zespole Szkół Morskich na wniosek wychowawcy klasy. Niedotrzymanie 

warunków kontraktu jest równoważne z wszczęciem przez organy szkoły procedury zmierzającej do 

skreślenia z listy uczniów. 

12. Uczeń lub jego rodzice , prawni opiekunowie zobowiązani są powiadomić szkołę ( osobiście, 

telefonicznie, telegraficznie lub pisemnie ) o przewidywanej dłuższej nieobecności: choroba, szpital.  

13. Ze względu na kształcenie  w zawodach, o szczególnych względach  zdrowotnych w przypadku 

opuszczenia przez ucznia 60  godzin w semestrze z powodów zdrowotnych, dyrektor szkoły ma 
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prawo skierować ucznia na powtórne badania lekarskie zezwalające na dalsze kształcenie w danym 

zawodzie. 

14. Uczniowie pełnoletni mogą dokonywać usprawiedliwienia nieobecności samodzielnie. 

Wychowawca klasy ma prawo poinformować rodziców/opiekunów prawnych pełnoletniego ucznia 

o nieobecności ich dziecka. 

 

 

OCENY 

 

§9. 1. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu ( zgodnie                              

z Przedmiotowym Systemem Oceniania). 

2. Uczeń ma prawo do obiektywnej i jawnej oceny. 

3. W rubryce przeznaczonej na oceny z danego przedmiotu nie można wpisywać ocen z zachowania 

na lekcji.  

      

 

 

 STRÓJ SZKOLNY 

 

§10.  Uczeń ma obowiązek z godnością i szacunkiem nosić mundur szkolny (   Załącznik Nr 1 do 

Statutu) w podczas zajęć w szkole i zajęć pozalekcyjnych.    

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

§11. Obowiązkiem ucznia jest: 

1) sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań, np.  dyżur w klasie, 

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne swoich kolegów poprzez przestrzeganie 

przepisów bhp i p.poż., obowiązujących w szkole, na warsztatach, w czasie praktyk 

zawodowych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i korzystania ze środków lokomocji, 

3) ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą. 

§12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone  do niej przez uczniów wartościowe 

przedmioty. Zaginięcie lub kradzież wartościowych rzeczy należy niezwłoczne zgłosić 

wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły, a także odpowiednim organom policji. 

§13. Na terenie szkoły, podczas imprez, wycieczek szkolnych i praktyk zawodowych obowiązuje 

uczniów zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych niezależnie od rodzaju wkładu, 

posiadania i spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu, posiadania, 

rozprowadzania i używania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych oraz przebywania 

pod wpływem substancji psychoaktywnych. 

§14. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach sportowych, w konkursach i olimpiadach są 

zwolnieni z zajęć lekcyjnych. Nauczyciele lub wychowawca odnotowują ten fakt w dzienniku zajęć. 

§15. Zwolnienia takie traktowane są jako obecność na zajęciach. 

Uczniowie klas morskich, którzy biorą udział w rejsach, zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły, 

nie będących jednak praktyką zawodową, w dziennikach lekcyjnych mają odnotowane jako 

obecność na zajęciach.     

 §16. Telefony komórkowe: 

1) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaków szkolnych. 

Zabrania się trzymania telefonów na ławkach, w piórnikach itp. 

2) Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być 

używany w trybie "milczy". 
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3) Nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej lub fotografowanej. 

4) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie telefonu do "depozytu". Aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun 

ucznia. 

§17. 1. W przypadku zachowania ucznia (podczas pobytu w szkole i internacie) wskazującego na 

stan po spożyciu alkoholu, uczeń może zostać poddany badaniu na zawartość alkoholu                                

w wydychanym powietrzu (alkomat zakupiony na potrzeby placówki) - PROCEDURA: PODDANIE 

UCZNIA BADANIU ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU - Procedury postępowania w 

sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w Zespole Szkół Morskich. 

 2. Odmowa poddania się badaniu powoduje uruchomienie PROCEDURY: PODEJRZENIE, ŻE 

PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE PLACÓWKI UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU -  Procedury 

postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w Zespole Szkół Morskich. 

Przeprowadzenie badania ma  na celu wskazanie właściwych środków do pracy wychowawczej, 

profilaktycznej lub rozważenie pomocy instytucji specjalistycznych. 

3. W celu ujednolicenia sposobów reagowania na sytuacje  mogące stanowić niebezpieczeństwo,                 

w szkole obowiązują Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu                       

w Zespole Szkół Morskich. 

 

 

NAGRODY I KARY 

 

§18. Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze     

i sporcie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wobec klasy udzieloną przez nauczyciela, wychowawcę klasy; 

2) pochwałę udzieloną przez  wychowawcę  internatu, kierownika warsztatów szkolnych, 

3) kapitana statku; 

4) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy. 

5) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej szkoły (apel szkolny); 

6) list pochwalny Dyrektora do rodziców lub opiekunów prawnych. 

7) nagrodę w formie upominku rzeczowego z funduszu Rady Rodziców,  Rady 

Szkoły; 

8) wyróżniające świadectwo zgodnie z regulaminem oceniania; 

9) stypendium za dobre wyniki w nauce zgodnie z oddzielnym regulaminem pomocy 

dla  uczniów; 

10) wpisanie na świadectwie szkolnym osiągnięć uzyskanych na konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim                         

i centralnym.   

 

 

§19. 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły                  

i Regulaminie Szkoły oraz za naruszanie norm współżycia społecznego. 

Uczeń może być ukarany: 

1) karą upomnienia ustnego wychowawcy klasy,  

2) naganą wychowawcy klasy( w przypadku uczniów niepełnoletnich z pisemnym 

powiadomieniem rodziców) .  

3)karą upomnienia nauczyciela uczącego w klasie, w szkole,   wychowawcy internatu, 

kierownika warsztatów szkolnych, kapitana statku, kierownika internatu, dokonaną na piśmie                       

i wpisaną do dziennika lekcyjnego lub w akta osobowe ucznia ( w przypadku uczniów 

niepełnoletnich z pisemnym powiadomieniem rodziców) . 

4) karą upomnienia Dyrektora Szkoły – dokonaną na piśmie i wpisaną  w akta  osobowe 

ucznia ( w przypadku uczniów niepełnoletnich z pisemnym powiadomieniem rodziców) . 
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5) karą nagany Dyrektora Szkoły – dokonaną na piśmie i wpisaną  w akta  osobowe ucznia               

( w przypadku uczniów niepełnoletnich z pisemnym powiadomieniem rodziców) . 

6) karą nagany Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem o możliwości usunięcia ze szkoły – 

dokonaną na piśmie i wpisaną  w akta  osobowe ucznia ( w przypadku uczniów niepełnoletnich                    

z pisemnym powiadomieniem rodziców) . 

7) karą pozbawienia funkcji w organach Samorządu Uczniowskiego uchwałą odpowiedniego 

organu Samorządu Uczniowskiego, dokonaną na piśmie i wpisaną  w akta  osobowe ucznia                          

( w przypadku uczniów niepełnoletnich z pisemnym powiadomieniem rodziców) . 

8) karą pozbawienia, na czas określony, prawa do zamieszkania w internacie szkolnym -

decyzją Dyrektora Szkoły  

9) karą przeniesienia do równoległej klasy lub innej szkoły o tym samym profilu. 

 10) karą skreślenia z listy uczniów. 

2. Uczeń po otrzymaniu trzech nagan Dyrektora Szkoły może  być zobowiązany do podpisania 

kontraktu z Dyrektorem Szkoły dotyczącym warunków kontynuacji nauki w Zespole Szkół 

Morskich w Kołobrzegu, 

 

3. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej                           

z uczniem 

4. Uczeń powinien otrzymać karę w ciągu 30 dni od ujawnienia nagannego postępowania. 

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach w szkole, uczeń zostaje 

poinformowany o udzielonej  karze za pośrednictwem dziennika elektronicznego i pocztą 

tradycyjną. 

6. Udzielenie uczniowi statutowej kary skutkuje obniżeniem oceny z zachowania. 

7. Od udzielonej kary uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły, które winien złożyć               

w terminie trzech dni od daty otrzymania pisma. Decyzje Dyrektora Szkoły w sprawie odwołań od 

kar są ostateczne. 

8. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje uczniowi prawo do odwołania składane za 

pośrednictwem szkoły do Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia. 

9. Powodem skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły  może być poważne wykroczenie 

spowodowane przez niego na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych 

( Statut Szkoły  §60.1.) a w szczególności: 

1) udowodniona działalność przestępcza mająca związek ze szkołą lub uczniami; 

2) spowodowanie bójki, w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały uszczerbek na 

zdrowiu; 

3) rozboje; 

4)  kradzież i włamania; 

5) łamanie ustawy antyalkoholowej; 

6) szerzenie narkomanii; 

7) znęcanie się nad uczniami,  

8) działalność w rażący sposób naruszająca zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej              

i kulturowej; 

9)  celowe zniszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, o ile w odpowiednim terminie uczeń nie 

wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody; 

10) rażące niestosowanie się do regulaminu szkoły, lekceważenie obowiązków szkoły, a zwłaszcza 

40 opuszczonych, nieusprawiedliwionych godzin zajęć lekcyjnych w skali roku szkolnego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 §20. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja będzie dokonywana 

każdego roku przez zespół powołany przez Dyrektora Szkoły, składający się z przedstawicieli 

Rady Pedagogicznej, młodzieży i rodziców.  
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§21. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemy, które wynikają                      

z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, corocznych instrukcji w sprawie 

kształcenia i wychowywania oraz innych zarządzeń. 

 

 

 

 

          

 

 


