Załącznik nr 8

REGULAMIN UCZNIOWSKI
PRAWA UCZNIA
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,
3. nietykalności osobistej,
4. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
5. życzliwego, podmiotowego traktowania przez personel szkoły,
6. swobody wyznawania religii, wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych
osób,
7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
9. powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów, (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian całogodzinny, a w ciągu
tygodnia nie więcej niż trzy, nauczyciel zobowiązany jest do oddania sprawdzonych prac w
terminie dwutygodniowym,)
10. dodatkowej pomocy nauczyciela wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału;
wybitnie zdolny uczeń ma prawo do korzystania z pomocy nauczycieli
w celu pogłębiania swojej wiedzy,
11. przerw międzylekcyjnych, przerw w zajęciach ((klas I – III); (na okres przerw świątecznych i
ferii nie zadaje się prac domowych, na weekendy zadawanie ograniczyć do niezbędnego
minimum),
12. indywidualnego korzystania z obiektów sportowych: boisk otwartych, stadionu, gdy nie są tam
prowadzone zajęcia zorganizowane przez nauczycieli,
13. przynależności do wybranej przez siebie organizacji młodzieżowej, reprezentowania szkoły w
konkursach, przeglądach, zawodach, zgodnie ze swoimi możliwościami
i umiejętnościami,
14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole,
15. korzystania z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego,
16. korzystania z opieki medycznej z zachowaniem prawa do intymności,
17. korzystania z pomocy socjalnej,
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OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
1. regularnego i punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i apele
szkolne, (usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień na zajęcia winny być wpisywane do
dzienniczka ucznia przez opiekuna prawnego, informacja
o nieobecności musi być przekazana w pierwszym dniu nieobecności),
2. godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, okazywania szacunku
nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, właściwego odnoszenia się do starszych,
zgodnie z przyjętymi formami grzecznościowymi,
3. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego
przygotowywania się do zajęć szkolnych i uczestnictwa w zajęciach wspomagających uczenie
się,
4. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności we wzajemnych
kontaktach,
5. dbania o poprawność i czystość języka ojczystego,
6. niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują,
7. dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
8. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz poszanowania rzeczy
osobistych kolegów,
9. naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody lub poniesienia kosztów naprawy,
10. reprezentowania klasy w imprezach rekreacyjno-sportowych organizowanych na
terenie szkoły,
11. godnego reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych i w sportowych
imprezach międzyszkolnych,
12. kończąc szkołę lub przenosząc się do innej szkoły wypełnienia i okazania karty
obiegowej przed odbiorem dokumentów
13. przychodzenia na zajęcia szkolne ubranym zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi
wyglądu ucznia:
 ubiór czysty, schludny, bez ekstrawagancji i eksponowania na
nim
wulgarnych,
prowokacyjnych i obraźliwych napisów i symboli,
 ubranie z małym dekoltem , zasłaniające brzuch, plecy i ramiona,
 spódnice, sukienki i spodnie o długości co najmniej do połowy uda oraz obuwie na płaskim
obcasie,
 dozwolona jest skromna biżuteria , niestwarzająca zagrożenia dla zdrowia
i bezpieczeństwa swojego i innych (dopuszcza się noszenie kolczyków w uszach)
 bez widocznego makijażu,
 paznokcie w naturalnym kolorze, bez tipsów,
 włosy czyste, odsłaniające twarz.
14. podkreślania strojem galowym ważnych uroczystości szkolnych.
Dla dziewcząt strojem galowym jest: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica/ spodnie.
Dla chłopców strojem galowym jest: biała koszula, ciemne spodnie (nie dres) lub garnitur.
15. przestrzegać całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych podczas
zajęć edukacyjnych i pobytu w szkole.( procedura korzystania z telefonu komórkowego –
załącznik nr 39 do Statutu Szkoły).
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NAGRODY I KARY
Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
 rzetelną naukę,
 wzorową postawę,
 pracę społeczną,
 wybitne osiągnięcia,
 dzielność i odwagę.
Społeczność szkolna karze ucznia za:
 nieprzestrzeganie przepisów regulaminu uczniowskiego
działalność szkoły,
 rozboje na terenie szkoły,
 zachowania mające demoralizujący wpływ na otoczenie:

i

przepisów

regulujących

 przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub picie
alkoholu,
 fałszowanie dokumentacji szkolnej,
 kradzież mienia społecznego i prywatnego,
 nie wywiązywanie się z realizacji obowiązku szkolnego, wagary,
 nakłanianie do zażywania lub sprzedaż narkotyków / innych środków odurzających.
RODZAJE NAGRÓD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pochwała wychowawcy wobec klasy.
Pochwała Dyrektora na forum szkoły i wpis do księgi pochwał.
Pochwała Dyrektora Szkoły w obecności rodziców / opiekunów ucznia.
Dyplomy i nagrody rzeczowe.
Listy pochwalne wystosowane przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję do rodziców / opiekunów.
Umieszczenie nazwiska ucznia na „szkolnej tablicy osiągnięć ucznia”.
Umieszczenie nazwiska ucznia na szkolnej stronie internetowej.

RODZAJE KAR
I.

Upomnienia i nagany:
1.
2.
3.
4.
5.

Upomnienie wychowawcy.
Nagana wychowawcy wobec klasy z powiadomieniem rodziców / opiekunów ucznia.
Nagana Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców / opiekunów ucznia.
Nagana Dyrektora Szkoły na forum klasy z powiadomieniem rodziców / opiekunów ucznia.
Przeniesienie do równoległej klasy – na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły
i uchwały Rady Pedagogicznej.
6. Przeniesienie do innej szkoły – za zgodą Pomorskiego Kuratora Oświaty.
II.

Praca społeczna na rzecz szkoły lub społeczności uczniowskiej.

III. Ograniczenie przywileju ucznia do udziału w imprezach kulturalnych
(np. dyskoteki, wycieczki) organizowanych przez klasę i szkołę.
TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY LUB UDZIELANIA KARY
Nagrody lub kary udziela:
 nauczyciel przedmiotu,
 wychowawca,
 Dyrektor Szkoły,
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 Rada Pedagogiczna.
1. Nagrody punkt I 5, I 6 należy konsultować z Radą Pedagogiczną.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub kary ma prawo wystąpić każdy pracownik szkoły.
3. Poza uczniem i jego rodzicami / opiekunami w przypadkach uzasadnionych
o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary powiadamiany jest zespół klasowy, Rada
Pedagogiczna.
4. Kary winny być stopniowane i adekwatne do przewinienia.
5. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, jeśli uczeń uzyska poręczenie Rady
SU, wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej.
6. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w terminie trzech dni do Rady SU, Dyrektora
Szkoły, Rady Rodziców lub Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
7. Na złożone odwołanie należy udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych.
8. Uczniowi przysługuje możliwość złożenia na piśmie wyjaśnienia w związku
z udzieloną karą i zaistniałą sytuacją.
9. Kary stosowane wobec uczniów określone w statucie mają charakter zamknięty (ustalony) i
ich zakres nie może ulegać dowolnym zmianom.
10. Wszelkie sprawy na terenie szkoły powinny być rozstrzygane na zasadach wzajemnego
poszanowania stron, negocjacji i porozumienia.
11. Konflikty między uczniami należy zgłaszać do wychowawcy klasy, który jest
zobowiązany wraz z samorządem klasowym do ich rozstrzygnięcia. Również do
wychowawcy klasy należy zgłaszać konflikt między uczniem a nauczycielem.
12. W przypadku konfliktu między uczniem a wychowawcą, uczeń ma prawo prosić
o pomoc opiekuna SU lub Dyrektora Szkoły.
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