załącznik nr 1
REGULAMIN
ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BYDGOSZCZY

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie szkoły rozumianej jako wszelkie miejsca, w
których uczniowie znajdują się w ramach zajęć zorganizowanych przez szkołę.
Opracowany został w oparciu o:
1) Statut szkoły.
2) Szkolny system oceniania.
3) Przepisy prawa obowiązujące w oświacie.
2. Organizacja życia w szkole.
1) Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach od 7.10 do 18.15.
2) Uczniowie mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach edukacyjnych
zgodnie z planem lekcji.
3) Wywieszanie ogłoszeń, ogłaszanie kurend wymaga zgody dyrektora.
4) W szkole funkcjonuje Fundusz Rady Rodziców wysokość składki ustala Rada
Rodziców.
5) Uczeń ma obowiązek regularnego i punktualnego przychodzenia do szkoły
najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
6) W czasie lekcji uczniowie maja obowiązek:
a) wypełniania poleceń nauczyciela,
b) systematycznego i aktywnego udziału w lekcji,
c) prowadzenia zeszytów i notatek zgodnie z zaleceniem nauczyciela,
d) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec nauczycieli i kolegów,
e) wyłączenia telefonów komórkowych i innych urządzeń.
7) Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą znajdować się wyłącznie uczniowie,
pracownicy szkoły oraz interesanci w tym rodzice załatwiający sprawy uczniów.
8) Uczeń może zwolnić się z lekcji za zgodą wychowawcy klasy lub wicedyrektora
na podstawie pisemnej prośby rodziców. Prośba o zwolnienie musi posiadać
uzasadnienie.
9) Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z powodów usprawiedliwionych powinni
przebywać w auli lub czytelni. Uczniowie niećwiczący na zajęciach wychowania
fizycznego pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia z resztą grupy.
10) Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z religii powinni w tym czasie przebywać
w auli lub bibliotece szkolnej.
11) Zabrania się klasom samowolnie opuszczać zajęcia – w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji, dyrektor szkoły ustala formę i termin odpracowania zajęć.
12) Zabrania się opuszczania budynku szkoły w przerwach międzylekcyjnych lub w
czasie zajęć opiekuńczych.
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13) W razie nieobecności nauczyciela, klasy zobowiązane są do dziesięciominutowego
oczekiwania na nauczyciela, a później oddają się do dyspozycji dyrektora
dyżurnego.
14) Zabrania się siadania na schodach , podłogach i parapetach na korytarzach ze
względu na bezpieczeństwo.
15) W czasie przerw międzylekcyjnych zabrania się otwierania okien na korytarzach
oraz biegania po schodach i korytarzach.
16) Zabrania się uczniom na terenie szkoły , picia alkoholu i używania narkotyków.
17) Wprowadza się całkowity zakaz palenia papierosów w szkole i jej okolicach
(ulice: ks. Stanisława Konarskiego, ks. Piotra Skargi, Jagiellońska, 3 Maja,
Gdańska, Plac Wolności, oraz przyległe do nich skwery zieleni).
18) Uczniowie mają obowiązek korzystania z szatni na odzież wierzchnią, zabrania się
przebywania w salach lekcyjnych i na korytarzach w kurtkach, płaszczach i
nakryciach głowy.
19) Uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.
20) W przerwach międzylekcyjnych uczniowie maja obowiązek:
a) zachowywać się w sposób zgodny z nakazami bezpieczeństwa,
b) nie hałasować,
c) nie opuszczać budynku szkolnego,
d) podporządkować się poleceniom nauczyciele dyżurującego,
e) nie wolno otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach i
korytarzach, siadać na parapetach,
f) w toaletach i na korytarzach należy zachować czystość,
g) w toaletach nie wolno: jeść posiłków, palić papierosów, uzupełniać zeszytów,
załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych,
h) po dzwonku na lekcje natychmiast udać się pod wyznaczoną sale i oczekiwać
w spokoju na nauczyciela.
21) Zabrania się korzystania w czasie zajęć lekcyjnych, opiekuńczych w auli szkolnej
oraz bibliotece z telefonów komórkowych, dyktafonów i innych urządzeń
rejestracyjnych oraz komunikacyjnych. Telefony komórkowe i inne urządzenia
wyżej wymienione powinny być w czasie lekcji wyłączone.
22) Korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły dozwolone jest w czasie
przerw wyłącznie w celu komunikacji słownej. Użytkowanie w inny sposób oraz
podczas zajęć lekcyjnych skutkuje udzieleniem kary w formie nie niższej niż
nagana wychowawcy klasy.
23) Zabrania się fotografowania, nagrywania dźwięku i obrazu na terenie szkoły- w
przypadku naruszeń nauczyciel może wezwać policję.
24) Nagrywanie, fotografowanie na terenie szkoły wymaga zgody dyrektora.
25) W razie zniszczenia sprzętu szkolnego zostanie wyegzekwowana materialna
należność, zaś w przypadku dewastacji pomieszczenia przywrócenie go do
pierwotnego wyglądu z jednoczesnym zastosowaniem kary regulaminowej.
26) Uczeń na terenie szkoły i poza nią jest zobowiązany posiadać legitymację szkolną.
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3. Strój szkolny.
1) Uczeń w szkole powinien wyglądać schludnie i estetycznie.
2) Obowiązuje strój schludny, czysty, nie ekstrawagancki w stonowanych kolorach.
3) Uczniom zabrania się na terenie szkoły noszenia:
a) biżuterii typu:
− dziewczęta – bardzo długie kolczyki, grube łańcuchy, kolczyki w
brwiach, nosie, ustach, pępku. itp. (Piercing),
− chłopcy – grube łańcuchy, sygnety, kolczyki: w brwiach, nosie, ustach,
uszach, pępku. itp. (Piercing).
b) kapturów na głowie, czapek z daszkiem, beretów, opasek i innych nakryć
głowy,
c) odzieży promującej treści wulgarne lub obraźliwe dla jakiejkolwiek grupy
etnicznej lub społecznej,
d) odzieży nakłaniającej do spożywania alkoholu i zażywanie narkotyków,
e) odzieży nadmiernie odsłaniającej ciało, w tym:
− bluzek z głębokim dekoltem,
− topów lub bluzek odsłaniających brzuch, ramiona itp.,
− zbyt krótkich spódnic (minimalna długość do kolan),
− krótkich spodenek (dopuszcza się noszenia spodni długości ¾ w okresie
letnim).
f) elementów odzieży nabijanej ćwiekami,
g) dresów jako całość (bluza i spodnie),
h) ekstrawaganckiego makijażu, fryzur i kolorów włosów (dziewczęta: fryzury
niezasłaniające twarzy, chłopcy: włosy krótko obcięte maksymalna długość do
ucha), tipsów, długich paznokci, paznokci pomalowanych,
i) wąsów, brody, zarostu,
j) tatuaży w miejscach odsłoniętych.
4) Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój odświętny:
a) dziewczęta – biała bluzka, spódnica lub ciemne spodnie,
b) chłopcy – garnitur, wizytowa koszula lub ciemny sweter i spodnie.
5) Podczas zajęć w pracowniach, warsztatach i n a lekcjach wychowania
fizycznego obowiązuje strój zgodny z wymaganiami wewnętrznych regulaminów.

4. Prawa i obowiązki ucznia.

1) Uczeń ma prawo do:
a) życzliwego podmiotowego traktowania,
b) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
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c) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z
jego założeniami,
d) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
e) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i
psychicznej,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie naruszają one dóbr innych
osób,
g) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole,
h) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz poza szkołą.
2) Uczeń ma obowiązek:
a) ponosić odpowiedzialność za własne życie, wygląd, higienę osobistą i zdrowie
unikając zagrożeń związanych z uzależnieniami,
b) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
c) dbać o tereny przyszkolne,
d) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor dobre imię i
tradycje szkoły,
e) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,
f) postępować w sposób uczciwy, prawy,
g) systematycznie i aktywnie uczestniczyć z zajęciach lekcyjnych, terminowego
nadrabiania zaległości i wyrównywania braków, systematycznego odrabiania
zadań domowych,
h) posiadać komplet podręczników do danego przedmiotu, zeszyty, przybory
szkolne i niezbędne pomoce oraz korzystać z nich w czasie lekcji,
i) wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego lekcje, stosować się do jego
wskazań i zaleceń,
j) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
kolegów i koleżanek, okazywać im szacunek,
k) dbać o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać zasad higieny,
l) przestrzegać zasad bhp i ppoż, bezpiecznego poruszania się po drogach,
m) przestrzegać zakazu palenia papierosów,
picia
alkoholu,
zażywania
narkotyków na terenie szkoły,
n) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych,
o) przestrzegać zasad i norm współżycia społecznego, dbać o właściwe stosunki
międzyludzkie w oparciu o zasady współpracy, tolerancji, uczciwości,
wzajemnej życzliwości i szacunku,
p) posługiwać się językiem zgodnym z przyjętymi normami kulturowymi – nie
używać wulgarnego słownictwa,
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q) podczas sprawdzianów i prac klasowych korzystać wyłącznie z własnej
wiedzy,
r) podporządkować się rozporządzeniom dyrektora szkoły,
s) nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
t) bez wyraźniej potrzeby nie wstawać z ławki i nie przemieszczać się po klasie,
nie zaśmiecać,
u) systematycznie usprawiedliwiać nieobecności.
5. Ocenianie uczniów.
1) Szkolny system oceniania znajduje się w bibliotece szkolnej, a wymagania edukacyjne
i przedmiotowy system oceniania udostępnia nauczyciel osobom uprawnionym na swoim
dyżurze.
2) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu podczas
lekcji.
3) Narzędziami kontroli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości
i umiejętności są:
a) wypowiedzi ustne – bieżąca kontrola wiadomości obejmująca zakres treściowy
maksymalnie do trzech ostatnich tematów lekcyjnych (omawianych
maksymalnie na pięciu jednostkach lekcyjnych),występuje na każdej lekcji bez
wcześniejszego uprzedzenia ucznia,
b) prace pisemne:
− kartkówka - obejmuje zakres treściowy jednych – czterech zajęć
edukacyjnych, może wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi,
− sprawdzian - obejmuje maksymalnie treść jednego działu programu
nauczania, może wystąpić jeden w ciągu dnia po wcześniejszym
tygodniowym uprzedzeniu uczniów o terminie, zakresie problemowym
materiału,
− praca klasowa – obejmuje maksymalnie treść trzech działów programu
nauczania, zaplanowana na całą jednostkę lekcyjną, mogą wystąpić dwie
w ciągu tygodnia po wcześniejszym dwutygodniowym zapowiedzeniu,
− test kontrolny – obejmuje materiał nauczania z jednego okresu, może
wystąpić dwa razy w ciągu roku i winien być zapowiedziany z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4) Suma sprawdzianów, prac klasowych i testów kontrolnych w jednym tygodniu nie może
przekroczyć czterech.
5) W przypadku nieuzasadnionej nieobecności ucznia na teście, pracy klasowej lub
sprawdzianie, nauczyciel ma prawo sprawdzenia wiedzy na kolejnej lekcji.
6) Poprawa pracy klasowej, sprawdzianu jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie
do dwóch tygodni od daty rozdania prac; miejsce i termin poprawy ustala nauczyciel.
7) Nauczyciel ma prawo przerwać pisanie pracy uczniowi lub całej klasie, może wystawić
ocenę niedostateczną, jeżeli w trakcie pracy klasowej ma miejsce złamania regulaminu
(np. korzystanie z niedozwolonych źródeł), bez możliwości poprawy oceny.
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8) Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być
podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
9) Uczeń ma obowiązek na początku lekcji zgłosić nauczycielowi szczególny przypadek
jakim jest nieprzygotowanie się do lekcji. Zgłoszenie nie przygotowania nie zwalnia
uczniów od aktywności na lekcji.
10) Nauczyciel może nie uwzględnić zgłoszonego nie przygotowania się do lekcji, jeśli uczeń
nie podał istotnej przyczyny.
11) Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby (minimum siedmiodniowej) ma obowiązek w
ciągu tygodnia uzupełnić wiadomości. W przypadku krótszej nieobecności
usprawiedliwionej uczeń jest zobowiązany uzupełnić wiadomości w ciągu dwóch dni.
Nie zwalnia to ucznia z bieżącego przygotowania się do zajęć w tym okresie.
6. Nagradzanie uczniów.
1) Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego lub
organizacji młodzieżowych nagradza ucznia za:
a) rzetelną naukę i pracę społeczną,
b) czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
c) wzorową postawę,
d) wybitne osiągnięcia w praktycznej nauce zawodu, sportowe i pozalekcyjne,
e) dzielność i odwagę w niesieniu pomocy bliźnim.
2) Rodzaje nagród:
a) pochwała wychowawcy klasy lub opiekuna organizacji,
b) pochwała dyrektora szkoły,
c) dyplom uznania,
d) list pochwalny do rodziców,
e) nagroda rzeczowa,
f) nagroda za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
g) udział w poczcie sztandarowym szkoły.
7. Karanie uczniów.
1) Za nieprzestrzeganie swych obowiązków uczeń podlega karze w postaci:
a) upomnienia lub nagany wychowawcy,
b) upomnienia lub nagany dyrekcji szkoły,
c) zawieszenia prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz – w tym w
zajęciach i zawodach sportowych oraz do korzystania z niektórych form
opieki socjalnej,
d) zawieszenia w prawach ucznia , w szczególności za:
− nie wywiązywania się z obowiązków mimo uwag i upomnień,
− wagarowania,
− negatywnego zachowania się względem nauczycieli, pracowników
szkoły oraz koleżanek i kolegów,
− dewastacji mienia szkolnego,
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−
−
−
−

nieodpowiedniego zachowania będącego zagrożeniem dla otoczenia,
brak pozytywnej reakcji na krytyczne uwagi nauczycieli,
wyglądu niestosownego do charakteru szkoły i okoliczności,
agresję psychiczną, słowną i fizyczną skierowaną w stosunku do
kolegów, czy innych pracowników szkoły.
2) Przeniesienia do równoległej klasy w swojej szkole.
3) Przeniesienia do innej szkoły.
4) Skreślenia z listy uczniów, w szczególności za:
a) działania na szkodę konsumenta,
b) udowodnionej kradzieży w tym potraw i artykułów spożywczych,
c) narażania na niebezpieczeństwo osób i mienia oraz poczucia godności
osobistej osób trzecich,
d) posiadania, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz
napojów zawierających alkohol,
e) dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia bądź pracownika
szkoły,
f) opuszczenia ponad 50% przewidywanej na semestr liczby godzin i są to
godziny nieusprawiedliwione ( wagary),
g) pozbawienia ucznia wolności przez sąd,
h) braku poprawy dyscypliny po wyczerpaniu dostępnych środków oddziaływania
wychowawczego i wykorzystaniu kar wynikających z § 35 pkt. 3 statutu,
i) w przypadku uczniów powtarzających klasę notorycznego opuszczania bez
usprawiedliwiania zająć edukacyjnych – ponad 50 godzin w miesiącu,
j) fałszowania dokumentów.
8. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
1) Każda nieobecność na zajęciach winna być usprawiedliwiona.
2) W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, rodzice dziecka lub jego prawni
opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy klasy o przyczynie tej
nieobecności.
3) Każda nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona na najbliższym spotkaniu z
wychowawcą, lecz nie później niż 7 dni licząc od dnia powrotu ucznia do szkoły, w
formie: zaświadczenia lekarskiego, pisemnego usprawiedliwienia rodziców (prawnych
opiekunów), na drukach szkolnych z uzasadnioną przyczyną nieobecności.
4) W przypadku, gdy lekarz nie chce wystawić pisemnego zaświadczeniausprawiedliwienia uczeń może przygotować zeszyt, w którym napisze usprawiedliwienie
a lekarz podpisze i wystawi pieczątkę.

Uchwalono dnia 18.03.2013 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
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