
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN SŁUCHACZY 

POLICEALNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

W PIECHCINIE 

 



Prawa ucznia 
 

§1 
 

1. Słuchacz ma prawo oczekiwać: 
 prowadzenia systematycznej pracy pedagogicznej służącej wszechstronnemu 

rozwojowi 
 jego osobowości, w tym: rozwojowi intelektualnemu, fizycznemu i społecznemu; 
 przestrzegania obowiązujących zasad wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i 
 promowania; 
 umożliwienia korzystania z odpowiedniej bazy dydaktycznej i programów nauczania; 
 korzystania z dodatkowej oferty szkoły dotyczącej kształcenia, samokształcenia i 
 doskonalenia umiejętności; 
 warunków niezbędnych do twórczej pracy i upowszechniania jej efektów. 

2. Uczeń ma prawo: 
 swobodnego zakładania własnych organizacji samorządowych; 
 jawności ocen postępów w nauce; 
 obiektywnej oceny wiedzy i umiejętności bez względu na swoje zachowanie; 
 podmiotowego i partnerskiego traktowania przez nauczyciela, z zachowaniem 

godności osobistej obu stron; 
 oczekiwać pochwał i wyróżnień; 
 otrzymania pomocy materialnej w wypadku trudnej sytuacji osobistej. 

 
 

Obowiązki słuchacza 
 

§2 

1.Obowiązkami słuchacza są przede wszystkim: 
  punktualne przybywanie na zajęcia; 
 systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach; 
 zdobywanie wiedzy poprzez samokształcenie; 
 usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w terminie dwóch tygodni od 

rozpoczęcia okresu nieobecności; 
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki, w tym zasad trzeźwości i 

zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych; 
 przestrzeganie zasad etyki i kultury osobistej ogólnie obowiązujących; 
 przestrzeganie zarządzeń i poleceń wydawanych przez dyrektora szkoły, nauczycieli i 

innych upoważnionych pracowników szkoły. 
 
 

Pochwały, wyróżnienia i nagrody 
 

§3 
 

1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków słuchacz może otrzymać pochwałę od: 
 wychowawcy klasy (oddziału); 
 dyrektora szkoły; 
 organu prowadzącego. 



2. Pochwała może być udzielona ustnie lub na piśmie. 
3. Za wzorowe wypełnianie obowiązków i działalność społeczną na rzecz szkoły uczeń 

może otrzymać wyróżnienie lub nagrodę od dyrektora szkoły albo organu 
prowadzącego. 

4. Wyróżnienie może być udzielone na piśmie. 
5. Nagroda dyrektora lub organu prowadzącego może być przyznana w formie nagrody 

rzeczowej. 
6. Za zgodą ucznia stosowny dokument dotyczący pochwały, wyróżnienia czy nagrody 

można przekazać do wiadomości rodziców i społeczności szkolnej. 
7. Dokument potwierdzający przyznanie wyróżnienia lub nagrody umieszcza się w 

aktach osobowych ucznia. 
 

Kary 
 

§4 
 

1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, w zależności od rodzaju, skutków moralnych 
i materialnych wykroczenia, uczeń może zostać ukarany karą: 
- ostrzeżenia; 
- upomnienia; 
- nagany; 
- zawieszenia w prawach słuchacza; 
- skreślenia z listy słuchaczy. 

2. Kary ostrzeżenia udziela opiekun semestru w formie ustnej na wniosek nauczyciela. 
3. Kary upomnienia w formie ustnej lub pisemnej udziela dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy po uzyskaniu opinii samorządu słuchaczy. 
4. Kary nagany, zawieszenia w prawach ucznia i skreślenia z listy słuchaczy udziela dyrektor 

szkoły zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej po uzyskaniu opinii samorządu słuchaczy. 
5. Kary nagany, zawieszenia w prawach ucznia lub skreślenia z listy uczniów mogą być 

udzielone łącznie z zobowiązaniem słuchacza  do pokrycia strat materialnych, które miały 
miejsce w związku z popełnionym przez niego wykroczeniem. 

6. Zobowiązania do pokrycia strat materialnych, o których mowa w punkcie 5, dokonuje 
dyrektor szkoły po przedłożeniu kalkulacji ich wysokości. 

7. W wypadku nie wywiązania się słuchacza z obowiązku pokrycia spowodowanych strat 
materialnych organ prowadzący może egzekwować swoje roszczenia drogą 
administracyjną sądową zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem. 

8. Dokument potwierdzający wymierzenie kary umieszcza się w aktach osobowych ucznia. 
 

 Postanowienia końcowe 

§ 5 

 
1. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem Słuchacza obowiązują: Statut Szkoły, 
Regulamin Oceniania oraz stosowne przepisy prawa. 
 


