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PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. Stworzenia warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, podmiotowość i
poszanowanie godności
2. Swobody wyrażania swoich myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych o ile
nie narusza tym dobra innych osób
3. Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej
4. Zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych, działających w szkole, wpływu na
życie szkoły przez działalność samorządową
5. Zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
6. Udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności
7. Pomocy w przypadku trudności w nauce
8. Korzystania z pomocy materialnej i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i
zawodowego
9. Posiadania
wyłączonego
telefonu
komórkowego
wyłącznie
na
własną
odpowiedzialność. Uczeń może korzystać z telefonu tylko za zgodą nauczyciela w
wyjątkowych sytuacjach
10.Jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny swych wiadomości i umiejętności zgodnie
z kryteriami ustalonymi przez radę pedagogiczną i zawartymi w szkolnym systemie
oceniania
11.Wnioskowania, aby nauczyciel uzasadnił oceny cząstkowe, okresowe lub roczne.
12.Uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych ( rocznych) na tydzień
przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Natomiast o przewidywanej ocenie
niedostatecznym lub nagannej bądź nieodpowiedniej ocenie z zachowania należy
powiadomić ucznia i pisemnie jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem
semestru (rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).
13.Składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena
okresowa lub roczna jest zdaniem ucznia lub jego rodziców zaniżona. Prawo dotyczy
uczniów, którzy mają mniej niż trzy oceny niedostateczne. Podanie w sprawie
egzaminu sprawdzającego składa uczeń do dyrektora szkoły nie później niż na
tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie.
14. Informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pracy klasowej pisemnej
obejmującej dział programu nauczania. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna
praca klasowa tego typu, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie.
15. Otrzymania do wglądu ocenionej pracy pisemnej.
16. Dni wolnych od zadawania prac domowych na okres ferii i przerw świątecznych
17. Składania egzaminu klasyfikacyjnego
18. Składania egzaminu poprawkowego
19. Warunkowego promowania
OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
1.Systematyczne i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych:
1.Punktualnie przychodzić na zajęcia (jeżeli przychodzi wcześniej, oczekiwać na zajęcia
w świetlicy szkolnej);
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2.Nieobecność w zajęciach usprawiedliwiać u wychowawcy przedkładając pisemne
zwolnienie rodziców w ciągu dwóch tygodni od daty nieobecności;
3.W przypadku zwalniania się z zajęć
lekcyjnych w dniu obecności przedłożyć
wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu pisemne wyjaśnienie rodziców
dotyczące nieobecności;
4.Zaległości w nauce powstałe w wyniku nieobecności na zajęciach szkolnych
uzupełnić we własnym zakresie;
5.Bezwzględnie nosić do szkoły dzienniczek.
2.Przestrzegać zasad kultury i współistnienia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły:
1.Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, oraz pracownikom szkoły;
2.Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym;
3.Pomagać młodszym kolegom, koleżankom (w szatni, w stołówce);
3.Dbać o własne życie, zdrowie i higienę, oraz rozwój.
1.Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów;
2.Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności;
3.Wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów.
4.Dbać o higienę osobistą i estetykę ubioru:
1.Chodzić do szkoły w mundurku;
2.Nosić strój estetyczny, czysty, stosowny do miejsca (nieplażowy) – długość spódnicy
i spodenek przynajmniej do połowy uda; koszulki zakrywające ramiona. Ze względu
na bezpieczeństwo bez biżuterii (dopuszczalne kolczyki przylegające do ucha);
3.Występować czasie uroczystości szkolnych w stroju galowym;
4.Mieć czyste paznokcie bez śladów malowania;
5.Mieć skromną, odpowiednią dla ucznia fryzurę, włosy naturalne, niefarbowane;
6.Przychodzić do szkoły bez makijażu.
5.Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole:
1.Pozostawiać odzież wierzchnią w szatni, zmieniać obuwie oraz zadbać o czystość
i porządek w szatni;
2.Zabierać z szatni rzeczy wartościowe, ponieważ za pozostawienie ich
w szatni szkoła nie odpowiada.
6.Dbać o to, by swym postępowaniem nie stwarzać zagrożenia wypadku wobec siebie
i innych osób:
1.Zachować wszelkie środki bezpieczeństwa: wykonywać polecenia nauczycieli
dyżurujących i uczniów dyżurujących, nie biegać, nie popychać się, teczki ułożyć w
ładzie przed salą lekcyjną, starać się rozmawiać spokojnie i nie krzyczeć, po dzwonku
ustawić się parami przed salą lekcyjną, czekać na przyjście nauczyciela, zachować
szczególną ostrożność w okresie zimy. Obowiązkiem ucznia jest od rozpoczęcia
lekcji aż do ich zakończenia przebywać na terenie szkoły;
2.Zawiadomić dyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub innego pracownika o:
a. każdym wypadku jaki zdarzył się uczniowi lub pracownikowi szkoły,
b. uszkodzeniach sprzętu lub urządzeń,
c. zauważonej kradzieży mienia szkolnego,
d. pożarze na terenie szkoły.
7.Dbać o czystość szkoły i jej otoczenie, szanować sprzęt szkolny, pomoce
naukowe, przybory szkolne, podręczniki, książki a także rzeczy osobiste.
Za zniszczenia na terenie szkoły spowodowane przez ucznia materialnie odpowiadają
rodzice.
8.Wykonywać polecenia wszystkich pracowników szkoły.
9.Godnie reprezentować szkołę w różnych dziedzinach.
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WYRÓŻNIENIA, NAGRODY I KARY
1. Uczeń otrzymuje wyróżnienie za:
 rzetelna naukę
 wzorowa postawę i kulturę osobistą
 wybitne osiągnięcia
 dzielność i odwagę
2. Rodzaje wyróżnień:
 pochwała wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy
 pochwała dyrektora wobec całej szkoły lub grupy wiekowej.
3. Pochwałę dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, którego
postawa zasługuje na
wyróżnienie w skali
szkoły. W pozostałych przypadkach pochwały udziela
wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu
4. Z wnioskiem o udzielenie uczniowi pochwały dyrektora szkoły może wystąpić
wychowawca klasy, inny nauczyciel, SU lub samorząd klasowy
5. Fakt przyznawania pochwały odnotowuje się w klasowym zeszycie uwag a pochwały
dyrektora w protokole rady pedagogicznej i zostaje podany do wiadomości rodziców
6. Za wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje:
 nagrodę burmistrza dla najlepszego absolwenta – średnia min. 5,2, wzorowe
zachowanie i osiągnięcia pozaszkolne; liczba osób wytypowanych do nagrody
rzeczowej nie może przekroczyć liczby oddziałów klas szóstych w szkole
 list pochwalny od burmistrza dla absolwenta, który uzyskał średnia co najmniej 5,0
i wzorowe zachowanie
 nagrodę dyrektora dla najlepszego absolwenta – średnia pow. 4,75 i wzorowe
zachowanie; liczba nagród nie może przekroczyć liczby oddziałów klas szóstych w
szkole; nagrodę może otrzymać uczeń, który nie otrzymał nagrody burmistrza
 nagroda dla najlepszego sportowca absolwenta
 świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocena z przedmiotów obowiązkowych co
najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania)
 nagrodę książkową w klasach I-III przyznaną przez radę pedagogiczną na wniosek
wychowawcy klasy, w klasach IV –VI średnia ocena z przedmiotów obowiązkowych
powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania
 list gratulacyjny dla rodziców na koniec roku szkolnego (średnia ocena z
przedmiotów nauczania co najmniej 4,75 i wzorowa lub bardzo dobra ocena z
zachowania)
7. Uczeń może zostać ukarany za:
 nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego
 łamanie ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji
 zachowanie zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych bądź własnemu
8. Rodzaje kar:
 upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela z wpisem do dziennika
elektronicznego,
 udzielenie kary statutowej zgodnie z WZOZ,
 rozmowa wychowawcy i pedagoga z rodzicami,
 rozmowa z dyrektorem w obecności klasy i wychowawcy,
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 zawieszenie prawa do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych oraz
reprezentowania szkoły na czas określony (na wniosek rady pedagogicznej udziela
dyrektor),
 pozbawienie funkcji pełnionych w klasie (udziela wychowawca ), w szkole, w S.U.
(na wniosek rady pedagogicznej – udziela dyrektor),
 wykonywanie drobnych prac porządkowych na terenie szkoły (po uzgodnieniu z
rodzicami) - udziela dyrektor,
 przeniesienie do innej klasy uchwałą rady pedagogicznej, gdy uczeń stwarza
zagrożenie dla zdrowia i życia innych i ma demoralizujący wpływ na pozostałych
uczniów,
 przeniesienie do innej szkoły uchwałą rady pedagogicznej, gdy uczeń stwarza
zagrożenie dla zdrowia i życia innych i ma demoralizujący wpływ na pozostałych
uczniów.
Zastosowanie danego rodzaju kary uzależnione jest od stopnia szkodliwości
wykroczenia popełnionego przez ucznia.
9. Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy lub szkoły podejmuje rada
pedagogiczna wówczas gdy inne rodzaje kar nie wpłynęły na poprawę zachowania
ucznia.
10.Kara przeniesienia może być zawieszona na czas próby do 3 miesięcy o ile uczeń
uzyska poręczenie wychowawcy lub S.U. Decyzję o zawieszeniu przeniesienia
podejmuje dyrektor szkoły
11.Uczniowi przysługuje odwołanie od każdego rodzaju kary. Odwołanie, w terminie 7
dni od zastosowania kary, należy dostarczyć dyrektorowi szkoły.
12.Decyzję podtrzymującą lub odwołującą kary podejmuje dyrektor szkoły w terminie 10
dni od wniesienia odwołania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.Ostateczne rozstrzyganie spraw wynikających z Regulaminu Szkolnego należy do
kompetencji rady pedagogicznej.
14.Zmiany w regulaminie szkoły mogą być wprowadzone z początkiem każdego roku
szkolnego lub semestru na wniosek nauczycieli, samorządu uczniowskiego, rady
rodziców i dyrektora szkoły. Decyzję o przyjęciu proponowanych zmian podejmuje
rada pedagogiczna.
Regulamin obowiązuje od 1.09.2018r.
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