STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
____________________________________________________________________________________________

Wyciąg ze Statutu ZSzZ w Dynowie
§ 50
Prawa i obowiązki uczniów ZSzZ:
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i poszanowanie
jego godności,
3) do ubiegania się o pomoc stypendialną lub zapomogę od Rady Rodziców,
4) swobodnego i kulturalnego wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
5) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
8) wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach
działających w szkole,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych i pomocy naukowych także poza czasem trwania lekcji, (jeżeli
jest to zgodne z regulaminem pracowni),
10) uzyskania pomocy ze strony nauczyciela,
11) organizowania pomocy koleżeńskiej, również bez pomocy nauczyciela,
12) odwoływania się od oceny półrocznej lub rocznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
egzaminów poprawkowych), która może być zweryfikowana przez egzamin poprawkowy,
13) odwołania się w terminie trzech dni do Kuratorium Oświaty od decyzji Komisji Szkolnej
przeprowadzającej egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej,
14) egzaminu klasyfikacyjnego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, jeżeli z powodu ciągłej lub
bardzo częstej nieobecności usprawiedliwionej, (co najmniej 50%) na zajęciach lekcyjnych nie ma
podstaw do ustalenia stopni okresowych lub rocznych,
15) egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku indywidualnego toku nauki oraz w przypadku zmiany
specjalności,
16) informacji z tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie sprawdzianów pisemnych (w jednym dniu
może być tylko jeden sprawdzian),
17) wglądu do własnego sprawdzianu lub szczegółowego wyjaśnienia (po jego ocenieniu),
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie ZSzZ i Regulaminie Samorządu
Uczniowskiego, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły oraz
właściwego zachowania się w czasie zajęć szkolnych,
1) zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
2) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
3) dbałości o dobro własne i kolegów, ład i porządek w szkole,
4) zarządzeń dyrektora szkoły i wewnętrznych regulaminów.,
5) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
6) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
7) nieużywania na zajęciach edukacyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
(w razie łamania tego zakazu dyrektor może wprowadzić zakaz korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły)
8) dbania o dobre imię szkoły, nierozpowszechniania nieprawdziwych informacji o szkole,
nauczycielach, uczniach i pracownikach placówki.
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§ 51
Nagrody i kary stosowane wobec uczniów ZSzZ:
1. Za osiągnięcia w nauce, zachowaniu i pracy społecznej uczeń może być wyróżniony:
1) pochwałą wychowawcy klasy (zapis w dzienniku),
2) pochwałą wychowawcy klasy przed zespołem klasowym (zapis w dzienniku),
3) pochwałą dyrektora szkoły (zapis w dzienniku),
4) pochwałą dyrektora ZSzZ na forum szkoły (zapis w dzienniku),
5) dokonaniem wpisu do kroniki szkoły,
6) nagrodą wychowawcy klasy ufundowaną przez RR,
7) nagrodą książkową lub rzeczową,
8) premią uznaniową (stypendium naukowe, gdy średnia ocen ucznia wynosi, co najmniej 4.75, a
szkoła dysponuje środkami na ten cel),
9) świadectwem z wyróżnieniem za średnią ocen od 4,75 zachowanie, co najmniej dobre,
10) praktyką zagraniczną,
11) wycieczką finansowaną przez RR lub organ prowadzący.
2. Za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy (zapis w dzienniku lub zeszycie uwag),
2) upomnieniem wychowawcy przed zespołem klasowym (zapis w dzienniku lub zeszycie uwag),
3) upomnieniem dyrektora (zapis w dzienniku lub zeszycie uwag),
4) upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną publicznie (zapis w dzienniku lub zeszyci uwag),
5) przeniesieniem do równoległej klasy w szkole,
6) ostrzeżeniem przed usunięciem ze szkoły (przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy),
7) skreśleniem z listy uczniów (usunięcie ze szkoły zgodnie z trybem określonym w § 52).
3. Zbiorowa ucieczka z lekcji pozbawia klasę: prawa udziału w imprezach turystycznych, kulturalnych i
rozrywkowych w danym semestrze oraz zobowiązuje do wykonania określonych prac porządkowych na
rzecz szkoły lub warsztatów szkolnych. W przypadku powtórzenia się ucieczki obniżenie ocen z zachowania
uczniom biorącym w niej udział.
4. Kary i nagrody powinny być stopniowane, a jeśli okoliczności są szczególne lub waga sprawy tego wymaga
to stopniowanie nie jest konieczne.
5. Szkoła każdorazowo zawiadamia telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie rodziców ucznia,
któremu wymierzono jedną z kar wyszczególnionych w § 51, ust.2,pkt 4,5,6,7.
6. Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się do:
1) dyrektora, jeśli karę wymierzył wychowawca,
2) Rady Pedagogicznej, jeśli karę orzekł dyrektor,
7. Od uchwały (decyzji) Rady Pedagogicznej odwołanie nie przysługuje.
8. Odwołanie powinno być złożone na piśmie i przedstawione właściwemu organowi w terminie trzech dni
od zawiadomienia o karze.
9. W wyniku powtórnego rozpatrzenia kara może być utrzymana lub złagodzona, a nawet unieważniona.
Decyzję otrzymuje uczeń i rodzic na piśmie w ciągu 7 dni od złożenia odwołania.
10. W czasie trwania trybu odwoławczego uczniowi przysługują wszystkie prawa ucznia za wyjątkiem, gdy
karze nadano tryb natychmiastowej wykonalności.
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1. Najwyższą karą statutową jest skreślenie z listy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.
2. Do skreślenia z listy uczniów kwalifikuje się uczeń, którego dotyczy jeden z poniższych przypadków:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

otrzymał powtórnie ocenę naganną z zachowania (na pierwszy i drugi semestr),
opuścił bez usprawiedliwienia 60 godzin lekcyjnych w semestrze,
otrzymał oceny niedostateczne z pięciu lub więcej przedmiotów w semestrze,
przebywa w szkole po spożyciu alkoholu, pije alkohol podczas wycieczek i innych zajęć szkolnych,
używa, posiada lub rozprowadza narkotyki na terenie szkoły, podczas wycieczek i innych imprez
szkolnych
zdewastował mienie szkolne, którego wartość przekracza minimum 1000 zł
dopuścił się kradzieży lub fałszowania dokumentów wydawanych przez szkołę lub dostarczanych
dla celów szkolnych,
stworzył zagrożenie dla zdrowia lub życia innych ludzi w szkole i poza nią, dopuścił się rękoczynów
lub terroryzował innych,
został skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem,
używał obraźliwych zwrotów w stosunku do nauczycieli lub pracowników szkoły albo wobec nich
uciekał się do rękoczynów (przemocy) lub gróźb,
nadal ignoruje zarządzenia szkolne i regulaminy pomimo udzielonych wcześniej kar
regulaminowych.

3. Wniosek o skreślenie z listy uczniów może postawić: wychowawca, Rada Pedagogiczna, dyrektor, Samorząd
Uczniowski, Rada Rodziców. Dyrektor jest zobowiązany w każdym z tych przypadków do zwołania
posiedzenia Rady Pedagogicznej i zasięgnięcia wcześniej opinii Samorządu Uczniowskiego.
4. Uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna określając
jednocześnie tryb
wykonania uchwały.
5. Skreślenie z listy uczniów ma charakter decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje dyrektor na piśmie
informując o tym równocześnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
6. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się do
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu,
informując o tym dyrektora szkoły.
7. W czasie trwania trybu odwoławczego uczniowi przysługują wszystkie prawa ucznia, o ile decyzji nie został
nadany tryb natychmiastowej wykonalności. W takim przypadku w okresie odwoławczym uczeń nie ma
prawa uczęszczać do szkoły.
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