ZAŁĄCZNIK nr 4

Regulamin Uczniowski
Każdy uczeń szkoły bez względu na wiek i funkcję w szkole ma
prawa i obowiązki.
I Uczeń ma prawo do:
1. odpowiednio zorganizowanego procesu kształcenia,
2. rozwijania zainteresowań poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych (koła
przedmiotowe, koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe i inne),
3. wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
4. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć
pozalekcyjnych,
5. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego, oraz
innych form pomocy dostępnych na terenie szkoły,
6. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły lub innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskiwania pomocy w ich rozwiązywaniu,
7. opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w szkole, by zapewniły bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania
godności,
8. swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, ale również
światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza w ten sposób dobra innych osób,
9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz konkretnie ustalonych sposobów
kontrolowania postępów w nauce zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
10. powiadamiania z wyprzedzeniem o terminach i zakresie całogodzinnych sprawdzianów
wiadomości (min. 5 dni, należy takowy sprawdzian wpisać ołówkiem do dziennika
lekcyjnego - w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden taki sprawdzian), natomiast
„kartkówki” z bieżącego materiału mogą odbywać się bez uprzedzenia, z tym że nie mogą
być dłuższe niż 15 minut i obejmować swoim zakresem więcej niż 3 lekcje wstecz,
11. uczeń biorący udział w zawodach lub w inny sposób reprezentujący szkołę, po dniu
nieobecności w szkole w wyniku powyższych zajęć, w następnym dniu jest zwolniony
z obowiązku pisania kartkówki lub udzielania odpowiedzi na ocenę, oraz posiadania pracy
domowej (o ile została ona zadana w dniu jego nieobecności a dany przedmiot odbywa się
bezpośrednio po nieobecności),
12. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,
13. odpoczynku w dni wolne od zajęć (nie powinni w piątek zadawać prac domowych
do odrobienia na poniedziałek),
14. dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy uczeń nie radzi sobie z opanowaniem materiału
15. korzystania z doraźnej pomocy finansowej oraz stypendiów na określonych
w odpowiednich przepisach warunkach.

II. Uczeń ma obowiązek:
systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
mieć odpowiednie podręczniki i przybory szkolne, zawsze być przygotowanym do zajęć,
uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,
uczestniczyć
w
zajęciach
wyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych,
rewalidacyjnych, logopedycznych, rehabilitacyjnych (dotyczy uczniów skierowanych
na te zajęcia) jeśli został do nich zakwalifikowany,
5. przestrzegać wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie szkoły (np. regulaminu
biblioteki, regulaminu czytelni, regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i boiska
szkolnego, regulaminu placu zabaw, regulaminów pracowni przedmiotowych, regulaminu
stołówki i innych ),
6. przestrzegać poniższych wymagań porządkowych:
- przychodzić na zajęcia punktualnie,
- zostawiać w szatni wierzchnie okrycie, zmieniać obuwie i przechowywać je w podpisanym
worku,
- na uroczystościach szkolnych być w odpowiednim stroju galowym: dziewczęta: biała
bluzka, granatowa lub czarna spódnica ewentualnie spodnie; chłopcy: biała koszula, granatowe
lub czarne spodnie, oraz w miarę możliwości przypięta tarcza szkolna ,
- przestrzegać zasad higieny, mieć czystą odzież (strój powinien być dostosowany do pory
roku i okoliczności), oraz dbać o schludny wygląd.
W związku z tym zabrania się:
• farbowania włosów, noszenia ekstrawaganckich fryzur. Jeśli uczeń nosi długie włosy w czasie
zajęć powinny być one spięte.
• malowania paznokci, makijażu;
• noszenia okazałej biżuterii
- na zajęciach ruchowych ćwiczyć w odpowiednim stroju: biała koszulka, granatowe
spodenki, sportowe obuwie na jasnej, gumowanej podeszwie, wiązane,
- nosić i okazywać dzienniczek ucznia na każde żądanie nauczyciela (W dzienniczku
powinny być dane osobowe, nr PESEL i aktualne dane kontaktowe do rodziców/opiekunów
prawnych. Powinien być on ostemplowany pieczątką szkoły.),
- po skończonych zajęciach udawać się do szatni pod opieką nauczyciela,
7. uczestniczyć w pisaniu sprawdzianów i prac klasowych; jeśli jest to niemożliwe z powodu
usprawiedliwionej nieobecności, to materiał ze sprawdzianu lub pracy klasowej należy
zaliczyć w uzgodnionym z nauczycielem terminie, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie,
8. na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności (usprawiedliwienie musi posiadać formę pisemną,
być podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego, powinno być okazane wychowawcy nie
później niż w ciągu siedmiu dni po powrocie do szkoły),
9. zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny, dbać o honor i tradycje szkoły,
10. przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do osób dorosłych i kolegów, okazywać
szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przestrzegać form grzecznościowych,
11. szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
12. pomagać uczniom młodszym lub mniej sprawnym, ułatwiać im poruszanie się po terenie
szkoły,
11. udzielać kolegom pomocy w nauce,
12. dbać o bezpieczeństwo własne i innych w szkole i poza nią.
Zabrania się przynoszenia do szkoły: scyzoryków, noży, zapalniczek, latarek laserowych,
materiałów wybuchowych, łatwopalnych, trujących i innych przedmiotów niebezpiecznych.
13. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, zawiadamiając niezwłocznie
o takich zdarzeniach nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
1.
2.
3.
4.

14. dbać o zdrowie własne i kolegów: nie palić tytoniu, e-papierosów, nie pić alkoholu, nie
używać narkotyków i dopalaczy i nie zachęcać do tego innych,
15.dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych
za obelżywe;
14. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, naprawiać wyrządzone przez siebie
szkody,
15. reprezentować szkołę w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie z własnymi
możliwościami i umiejętnościami,
16. podporządkowywać się zarządzeniom Rady Pedagogicznej, dyrekcji szkoły, nauczycieli
oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
19. zabrania się używania bez zgody nauczyciela telefonów komórkowych , odtwarzaczy MP3
i innych urządzeń elektronicznych. Telefony muszą być bezwzględnie wyłączone w czasie
lekcji i przerw lekcyjnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony, lubzgubiony
sprzęt elektroniczny.

