
Rozdział IX. Uczniowie i słuchacze Zespołu

§27.
1.Do  szkół dla młodzieży przyjmowani  są uczniowie po ukończeniu gimnazjum,

w zasadzie od 16 roku życia i pobierają naukę nie dłużej niż do ukończenia 21 roku
życia.

2.Do szkół dla dorosłych przyjmowani są słuchacze w zasadzie od 18 roku życia.
3.Rekrutację uczniów (słuchaczy) do szkół Zespołu przeprowadza się na zasadach

ustalonych   przepisami   ministra   właściwego   do   spraw   oświaty   i   wychowania.
Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół Zespołu określa regulamin
Warunki   i   kryteria  rekrutacji   do   szkół   wchodzących   w   skład Zespołu   Szkół
Ekonomicznych, zawarty w Rozdziale XIII. niniejszego Statutu.

§28.
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,
ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej   bądź  psychicznej   oraz
ochronę i poszanowanie jego godności,

3)korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami
i możliwościami finansowymi Zespołu,

4)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
5)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,

a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
6)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów

w nauce, oraz informacji o kryteriach, według których jest oceniany,
8)powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnej pracy

klasowej (kontrolnej) - tylko jedna taka praca może się odbyć w ciągu dnia, a w
ciągu tygodnia nie więcej niż trzy; sprawdzenie i oddanie prac klasowych powinno
nastąpić przed upływem 14 dni,

9)pomocy w przypadku trudności w nauce,
10)korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
ll)korzystania zgodnie z przeznaczeniem z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, również podczas zajęć pozalekcyjnych, 
12)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się

w organizacjach działających w szkole, 13)informacji  o  terminie  i  zakresie 
olimpiady  lub  konkursu  przedmiotowego tak

wcześnie, jak jest to możliwe.
2. Uczeń liceum profilowanego może zmienić w trakcie nauki profil kształcenia:

1)bezpośrednio po zakończeniu semestru i uzyskaniu ze wszystkich obowiązkowych
zajęć   edukacyjnych   na   koniec   semestru   ocen   klasyfikacyjnych  wyższych   od
niedostatecznych,

2)po złożeniu egzaminów klasyfikacyjnych, z zajęć edukacyjnych obowiązujących w
nowym profilu, z których uczeń dotychczas nie został sklasyfikowany na oceny
pozytywne; uczeń może zostać zwolniony z egzaminu klasyfikacyjnego, jeżeli nie
ma    różnic    programowych    między    zajęciami    edukacyjnymi    w    nowym    i



dotychczasowym profilu, z których otrzymał on oceny klasyfikacyjne wyższe od 
niedostatecznych.

3.    Absolwent ma prawo:
1)przystąpić w szkole do egzaminu maturalnego, organizowanego w oparciu o odrębne

przepisy,   przez   Okręgową   Komisję   Egzaminacyjną   z   siedzibą   w   Gdańsku,
po uprzednim złożeniu odpowiedniej deklaracji,

2)przystąpić   w   szkole   do   egzaminu  potwierdzającego   kwalifikacje   zawodowe,
organizowanego   w   oparciu   o   odrębne   przepisy,   przez   Okręgowa   Komisję
Egzaminacyjną  z   siedzibą  w   Gdańsku,   po   uprzednim   złożeniu   odpowiedniej
deklaracji.

§29.
1.W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni)

mają prawo złożyć skargę w tej sprawie do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ma
obowiązek, nie później niż w ciągu 14 dni skargę rozpatrzyć.

2.Jeżeli zdaniem ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) załatwienie skargi
jest niezadowalające, uczeń bądź jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo
złożyć skargę do Kuratora Oświaty w Gdańsku.

§30.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w

szczególności zobowiązany jest do:
1)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu

szkoły,
2)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i

innych pracowników szkoły,
3)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
4)dbałości o mienie, wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5)dbałości o schludny wygląd i zmiany obuwia w szkole i na hali gimnastycznej,
6)przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, przemocy, brutalności,

wulgarności i zapobiegania tym przejawom,
7)zachowania  zasad  bezpieczeństwa  i   zgłaszania  uwag   odnośnie   potencjalnych

zagrożeń lub zauważonych niedociągnięć w tym zakresie,
8)posiadania właściwie przypiętego identyfikatora,
9)zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas

zajęć szkolnych,
10) zakazu    wnoszenia    na   teren    szkoły    materiałów    niebezpiecznych, 

środków
odurzających itp., wszelkiej broni, niebezpiecznych przedmiotów i innych rzeczy
niepotrzebnych w procesie kształcenia i wychowania, a mogących być zagrożeniem
dla zdrowia i życia pozostałych osób przebywających w szkole,

11) zakazu wprowadzania na teren szkoły osób obcych i konieczności niezwłocznego 
poinformowania  pracownika  szkoły o zauważonych  osobach obcych  na terenie 
szkoły,

12) zrekompensowania strat poniesionych z winy ucznia przez środowisko szkolne, 
13) rozliczenia się z wszelkich zobowiązań wobec szkoły (biblioteka, sprzęt sportowy, 
sprzęt komputerowy i inne) przed otrzymaniem świadectwa promocyjnego  lub 
ukończenia szkoły oraz w przypadku rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania innych postanowień zawartych w odrębnych
regulaminach szkolnych.



§31.
1.       Za rzetelną naukę, działalność publiczną w klasie, szkole lub środowisku lokalnym

oraz inne znaczące osiągnięcia, uczeń może być nagrodzony:
1)pochwałą wychowawcy klasy w obecności uczniów klasy,
2)pochwałą dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej,
3)listem pochwalnym do rodziców przesłanym przez dyrektora szkoły,
4)dyplomem honorowym,
5)nagrodą rzeczową i dyplomem honorowym.

2.    O nagrodę dla ucznia może wystąpić wychowawca klasy,  nauczyciel,  samorząd
uczniowski, rada rodziców, przedstawiciele samorządów lokalnych.

3.     Nagrody nie muszą być stosowane według wymienionego porządku.
4.     Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie.

§32.
1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, naruszanie zasad współżycia

w szkole oraz zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych,
uczeń (słuchacz) może być ukarany:

1)upomnieniem wychowawcy klasy,
2)zakazem uczestniczenia we wskazanych imprezach szkolnych,
3)upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
4)przeniesieniem do równoległej klasy w szkole,
5)przeniesieniem do innej szkoły,
6)skreśleniem z listy uczniów (słuchaczy).

2. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia (słuchacza) z listy uczniów
(słuchaczy) w przypadku:

1)zachowania stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów
(słuchaczy), nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2)negatywnych wyników w nauce spowodowanych nieodpowiednim stosunkiem do
obowiązków szkolnych,

3)nieusprawiedliwionego nieuczęszczania ucznia (słuchacza) do szkoły w tym także z
powodu pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu,

4)porzucenia szkoły w rozumieniu ust. 3,
5)słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo

wyższy - skreślenie następuje automatycznie,
6)używania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie

organizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych,
7)spożywania alkoholu na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez szkołę zajęć

pozaszkolnych,
8)nagminnego palenia papierosów na terenie szkoły i w czasie organizowanych przez

szkołę zajęć pozaszkolnych,
9)agresywnego zachowania wobec uczniów,  nauczycieli lub innych pracowników

szkoły (agresja i przemoc fizyczna, agresja i przemoc werbalna, agresja i przemoc
psychiczna, agresja i przemoc z użyciem broni, agresja i przemoc seksualna a także
agresja z użyciem gazu, ostrych narzędzi oraz groźby, zastraszanie, przymuszanie,
niszczenie mienia itp. czyny).

10)umyślnego   spowodowania  uszkodzenia  ciała  uczniów,   nauczycieli   lub   innych
pracowników szkoły,

11)kradzieży, wymuszenia i przestępstw komputerowych,
12)rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających,
13)prostytuowania się lub czerpania korzyści z prostytucji,



14)dopuszczenia się wandalizmu lub zniszczenia majątku szkoły, 
15)innego przestępstwa na terenie szkoły.

3.   Kary nie muszą być stosowane według wymienionego porządku.  Stosuje się ich
indywidualne wymierzanie.

4.   Przez porzucenie szkoły należy rozumieć:
1)w przypadku ucznia - ciągłą, nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole, trwającą

co najmniej 2 miesiące, podczas której wysłano przynajmniej  3 zawiadomienia
informujące   o   nieobecności   i   jej   skutkach   do   rodziców   ucznia   (prawnych
opiekunów), bądź do ucznia (w przypadku jego pełnoletności) z powiadomieniem
rodziców (prawnych opiekunów),

2)w   przypadku   słuchacza   szkoły   dla   dorosłych   -   ciągłą,   nieusprawiedliwioną
nieobecność w szkole, trwającą co najmniej  1  miesiąc, podczas której wysłano
przynajmniej raz zawiadomienie do słuchacza informujące o nieobecności i jej
skutkach.

3)zawiadomienia, o których mowa wyżej powinny być przekazane za pośrednictwem
poczty, przy czym ostatnie (w przypadku ucznia) listem poleconym.

5. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego, przy czym:

1)rzecznikami obrony ucznia są pedagog szkolny i wychowawca lub inny nauczyciel
wskazany przez ucznia,

2)decyzję o skreśleniu uczeń (słuchacz) otrzymuje na piśmie; jeśli nie jest pełnoletni
decyzję otrzymują rodzice,

3)uczeń (słuchacz) lub rodzice ucznia mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą
o warunkowe zawieszenie wykonania uchwały, po uzyskaniu poręczenia samorządu
szkolnego lub innego organu szkoły,

4)wykonanie uchwały może zostać zawieszone decyzją dyrektora po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej,

5)w czasie toczącego się postępowania uczeń (słuchacz) ma prawo chodzić do szkoły,
jeśli decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.

6.   Uczeń (słuchacz) ma prawo odwołać się w ciągu trzech dni od powiadomienia go
o nałożonej karze - z zastrzeżeniem ust. 4, do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w
ciągu 7 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające i informuje ucznia o uchyleniu
lub utrzymaniu kary. Utrzymanie kary nie podlega odwołaniu.

7.   Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub on sam - w przypadku, gdy jest pełnoletni
oraz słuchacz mogą się odwołać od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy
uczniów do organu wskazanego w decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8.   Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu    kary
wobec ucznia.


