Regulamin Publicznego Gimnazjum Nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi
I. Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. Zapoznania się z programami nauczania, wymaganiami oraz kryteriami oceniania
z poszczególnych przedmiotów.
2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania.
4. Opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w granicach przyjętych norm społecznomoralnych, nie naruszając jednak godności innych ludzi.
6. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych
kryteriów.
7. Powiadomienia go co najmniej tydzień wcześniej o terminie sprawdzianu oraz o jego
zakresie.
8. Niepisania w ciągu jednego dnia więcej niż jednego sprawdzianu, a w ciągu tygodnia
więcej niż trzech sprawdzianów.
9. Poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej ze sprawdzianów.
Na jej napisanie uczeń ma tydzień od rozdania prac. Poprawa odbywa się tylko jeden
raz, nie podczas zajęć edukacyjnych, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Przy
poprawianiu sprawdzianu punktacja nie zmienia się, a oceny wpisywane są
do dziennika.
10. Pisania kartkówek z zakresu materiału nie szerszego niż trzy ostatnie tematy.
Kartkówki nie podlegają poprawie.
11. Nieoceniania, po co najmniej tygodniowej nieobecności w szkole, z materiału, który
był wówczas realizowany. Na uzupełnienie zaległości uczeń ma tydzień od powrotu
do szkoły.
12. Niepisania sprawdzianów odbywających się w ciągu tygodnia poprzedzającego
eliminacje do pozaszkolnych etapów konkursów przedmiotowych i olimpiad (dotyczy
uczniów biorących w nich udział). Sprawdziany te uczeń musi napisać w późniejszym,
ustalonym z nauczycielem terminie.
13. Niepisania sprawdzianów z danego przedmiotu przed oddaniem przez nauczyciela
ocenionego poprzedniego sprawdzianu.
14. Otrzymania ocenionych sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni od ich napisania.
15. Zapoznania się z ocenionym sprawdzianem i omówienia go z nauczycielem. Rodzice
mogą obejrzeć sprawdziany dzieci w trakcie comiesięcznych konsultacji.
16. Otrzymywania „+” za aktywny udział w lekcji. Za każde pięć plusów (trzy
w wypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godziny w tygodniu)
uczeń otrzymuje z aktywności ocenę bardzo dobrą. Uczeń może (na własne życzenie)
otrzymać niższą ocenę za mniejszą liczbę zdobytych plusów.
17. Poznania tematyki pracy długoterminowej co najmniej na dwa tygodnie przed
ustalonym terminem oddania tej pracy. Za niedotrzymanie terminu uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
18. Zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania bez ponoszenia konsekwencji - raz
w semestrze, jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej lub dwóch godzin
lekcyjnych. Gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze większym niż dwie godziny
lekcyjne tygodniowo, uczeń ma prawo do trzykrotnego (w semestrze) zgłoszenia
nieprzygotowania. Nie dotyczy to prac klasowych i lekcji powtórzeniowych.

19. Poinformowania go o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub rocznych
z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania na dwa tygodnie przed semestralnym
lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
20. Poinformowania go o grożącej mu ocenie niedostatecznej na koniec semestru bądź
roku szkolnego, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
21. Wypowiedzenia się (wypełniając ankietę samooceny) w sprawie swojej semestralnej
bądź rocznej oceny zachowania.
22. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych
i ferii. Na czas ferii i przerw świątecznych nie zadaje się prac domowych.
23. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez udział w zajęciach
wyrównawczych bądź indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.
24. Korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków
dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, wykorzystując je zgodnie z ich
przeznaczeniem.
25. Brania udziału w wyborach do władz samorządowych szkoły oraz samorządu
klasowego.
26. Uczestniczenia w działalności organów samorządowych szkoły oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na jej terenie.
27. Uczestniczenia i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych
i rozrywkowych na terenie szkoły.

II. Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1. Uczyć się systematycznie, rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć
w zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje.
2. Godnie reprezentować szkołę.
3. Znać hymn szkoły i sylwetkę patrona.
4. Nosić mundurek szkolny, którego wzór określa zarządzenie dyrektora z dnia
20.06.2007 r. lub zamiennie granatowe bądź czarne: koszulkę, sweter czy bluzę z logo
szkoły. Strój, na którym jest logo nie może zawierać innych elementów graficznych.
Logo szkoły może być przyszyte lub przypięte. Na ten strój nie należy nakładać żadnych
innych wierzchnich warstw odzieży, jest to zewnętrzny i obowiązkowy strój podczas
całego pobytu ucznia w szkole.
a) W przypadku nienoszenia przez ucznia właściwego stroju, wychowawca informuje
rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji i o konsekwencjach wynikających z tego
faktu.
b) Jeżeli uczeń, mimo poinformowania rodziców/opiekunów, nadal nie nosi właściwego
stroju, jego ocena z zachowania na koniec semestru (roku szkolnego) nie może być
wyższa od poprawnej.
5. Nie opuszczać samowolnie szkoły przed skończeniem lekcji i nie oddalać się bez
pozwolenia nauczyciela podczas wyjść pozaszkolnych.
6. Nie opuszczać zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia.
7. Przynosić usprawiedliwienia swoich nieobecności w terminie 7 dni od powrotu
do szkoły.
8. Odnosić się z szacunkiem do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
9. Dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim.

10. Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny.
11. Nie ulegać nałogom.
12. Dbać o mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiada
uczeń i jego rodzice/opiekunowie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone
lub skradzione uczniowi mienie.
13. Dbać o ład i porządek w szkole. W przypadku zabrudzenia pomieszczeń lub
wyposażenia szkoły posprzątać, a jeśli odmówi, zobowiązani są do tego jego rodzice.
(W przypadku odmowy szkoła zgodnie z art. 88 par. 1 i 2 k.p.k., może zgłosić sprawę
policji).
14. Nie wyjmować i nie używać telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3 itp. podczas
lekcji i innych zajęć szkolnych oraz w bibliotece (urządzenia te mają być wyłączone).
W razie naruszenia tego punktu wymienione wyżej urządzenia będą zabierane uczniowi
i przechowywane u dyrektora szkoły do czasu ich odebrania przez rodziców/prawnych
opiekunów ucznia.
15. Zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, panować nad swoją
seksualnością.
16. Nie nosić w szkole makijażu, a także biżuterii stwarzającej potencjalne zagrożenie
(kolczyki dozwolone tylko w uszach dziewcząt).
17. Zmieniać buty przez cały rok szkolny.
18. Uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu
do szkoły.
19. Zaliczyć sprawdziany i prace klasowe (również praktyczne), jeśli nie pisał ich
(nie wykonał) z powodu nieobecności. Na zaliczenie uczeń ma dwa tygodnie
od powrotu do szkoły. W wypadku nieustalenia z nauczycielem terminu zaliczenia lub
niedotrzymania go, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
20. Rzetelnie wypełniać zadania dyżurnego.
21. Systematycznie przekazywać informacje między szkołą a rodzicami (w tym kartę ocen).
22. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przekazać
rodzicom lub prawnym opiekunom informację o grożącej mu niedostatecznej
semestralnej bądź rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danego przedmiotu. Informacja
ta sformułowana musi być przez wychowawcę na piśmie i potwierdzona podpisem
rodziców.
III. Kary i nagrody
1. Za wzorową i przykładną postawę oraz osiągnięcia edukacyjne uczeń może otrzymać
następujące wyróżnienia:
a) pochwałę na forum klasy,
b) pochwałę na forum szkoły,
c) dyplom,
d) nagrodę rzeczową
e) stypendium motywacyjne
2. Szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach wiedzy, zawodach sportowych itp.
odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75
z obowiązkowych przedmiotów nauczania i religii oraz otrzymał minimum bardzo
dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
4. Uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce: laureaci, finaliści konkursów,
a ponadto uczestnicy akcji charytatywnych, inicjatorzy działalności społecznej
i samorządowej, przynoszący splendor szkole, środowisku i rodzicom, na wniosek

wychowawcy klasy lub innego nauczyciela mogą otrzymać dyplom, nagrody
rzeczowe i stypendium motywacyjne.
5. Za łamanie regulaminu szkolnego i zasad współżycia społecznego uczeń może
otrzymać następujące kary:
a) naganę na forum klasy – nauczyciela, wychowawcy, dyrektora,
b) naganę na forum szkoły – wychowawcy, dyrektora,
c) powiadomienie rodziców o udzieleniu nagany,
d) pozbawienie ucznia prawa uczestniczenia w życiu szkoły i klasy,
e) obniżenie oceny zachowania,
f) przeniesienie do oddziału równoległego.
6. Od kary nagany lub przeniesienia do innego oddziału uczeń i jego rodzice mają prawo
odwołać się (w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o jej nałożeniu) do rady
pedagogicznej, która na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy odwołanie.
7. W wypadku samowolnego oddalenia się ucznia podczas wyjścia nauczyciela z klasą
poza teren szkoły, uczeń ten otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania na
semestr lub koniec roku, o czym niezwłocznie powiadomieni zostają
rodzice/opiekunowie.
8. Uczeń, który swoim zachowaniem;
- wpływa demoralizująco na innych uczniów,
- rażąco narusza zasady współżycia społecznego,
- uporczywie i świadomie łamie zasady postępowania określone w statucie
i Regulaminie Szkolnym, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez
kuratora oświaty do innego gimnazjum.

IV. Postanowienia dodatkowe.
1. W czasie pobytu na terenie szkoły uczeń nie może filmować i robić zdjęć kamerą,
aparatem i telefonem komórkowym bez zgody nauczyciela i osób zainteresowanych.
W razie naruszenia tego punktu sprawa może zostać zgłoszona na policję .
2. Semestralną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, po wypełnieniu przez
niego karty samooceny zachowania, zgodnie ze szkolnym regulaminem oceniania
zachowania.
3. Oceny klasyfikacyjne muszą być wystawione z co najmniej czterech ocen
cząstkowych (trzech w przypadku przedmiotu realizowanego raz w tygodniu), ale nie
są ich średnią arytmetyczną.
4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, dwóch, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej (semestralnej
lub rocznej) z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych
przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
ucznia.
Regulamin obowiązuje od 1 marca 2010 r.
(uchwała rady pedagogicznej nr 8/2009/2010)

