REGULAMIN UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
1.

Uczeń
1) Uczniowie mają prawo do:
a)
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
b)
poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
c)
rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
d)
rozwijania zdolności i zainteresowań.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a) przestrzegania prawa szkolnego,
b) chronienia własnego życia i zdrowia,
c) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
d) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
e) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.

2.

Samorząd Uczniowski:
1.
1) Uczniowie maj ą prawo do:
a)
uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
b)
demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
c)
pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a)
traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne
zaufania i odpowiedzialne,
b)
respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniałby swoich funkcji.

3.

Lekcja
1) Uczniowie mają prawo do:
a)
znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
b)
pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a)
punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
b)
aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
c)
uzupełniania braków wynikających z absencji.

4.

Sala lekcyjna
1) Uczniowie maj ą prawo do:
a)
udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej według własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
b)
kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a)
pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
b)
dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
c)
niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.

5.

Odpoczynek
1) Uczniowie maj ą prawo do:
a)
odpoczynku podczas przerwy,
b)
dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych
sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)
dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
c)
zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

6.

Prace domowe
1) Uczniowie maj ą prawo do:
a)
uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości,
b)
ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a)
starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
b)
kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

7.

Zeszyt przedmiotowy
1) Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak mają prowadzić zeszyt.
2) Uczniowie mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

8.

Zasady ustalania ocen z przedmiotów i ocen zachowania określają Szkolne Systemy Oceniania.

9.

Procedury lekcyjne
1) Wejście do klasy:
a)
uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą,
b)
nauczyciel otwiera klasę,
c)
do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy,
d)
uczeń spóźniony usprawiedliwia się niezwłocznie po wejściu do klasy.
2) Zachowanie w czasie lekcji:
a)
nie wolno jeść, nie żuje się gumy,
b)
nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji -jedyna
dopuszczalna rzecz to maskotka na szczęście,
c)
telefony komórkowe są wyłączone,
d)
jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
3) Zakończenie lekcji:
a)
lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
b)
klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a
kontrolują dyżurni.

10. Procedury inne niż lekcyjne
2.
1. Nieobecności:
a)
Każdy uczeń posiada zeszyt korespondencji. Uczniowie gimnazjum na pierwszej stronie wpisują
pełne dane ucznia, telefon kontaktowy z rodzicami, wzór podpisu rodziców oraz szkoła umieszcza

pieczątkę.
b)
Rodzice piszą usprawiedliwienia w zeszycie korespondencji.
c)
Zwolnienia z pojedynczych lekcji rodzice piszą w zeszycie korespondencji.
d)
Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu
nieobecności; w przeciwnym przypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.
e)
Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed
wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia
następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji
nauczyciela.
f) W przypadku braku pisemnego zwolnienia lub choroby ucznia zwolnienie następuje tylko wtedy, gdy
uczeń jest odebrany przez rodziców.
g)
Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie lekcji wychowania fizycznego musi zawierać klauzulę
o zwolnieniu „do domu", w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na
sali,
h)
Uczeń, który ma okresowe lub całoroczne zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego ,a lekcja nie
jest ostatnią lub pierwszą w jego planie jest obecny na sali z uczniami niedysponowanymi; w
przeciwnym wypadku jest zwolniony do domu /bez wpisu o nieobecności,
i) O każdym wypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
2. Strój szkolny
a) obowiązuje dbałość o swój wygląd; uczeń jest zawsze czysty i ubrany stosownie do okoliczności,
b) odświętny strój szkolny obowiązuje w pierwszym i ostatnim dniu roku szkolnego oraz podczas
wszystkich uroczystości szkolnych,
c) strój ucznia nie odsłania tych części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte,
d) strój zakrywa ramiona, brzuch i plecy,
e) dozwolona jest skromna biżuteria (za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności),
f) obowiązuje zakaz makijażu , farbowania włosów, noszenia kolczyków w miejscach zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu, sztucznych paznokci,
g) uczniowie zmieniają obuwie od chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez dyrektora,
h) przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie na jasnej podeszwie.
3.
3. Savoir – vivre:
a)
uczeń wita się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,
b)
w stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje,
c)
w szkole nie można nosić nakryć głowy,
d)
nie używa się wulgaryzmów,
e)
nie pali się papierosów i nie pije alkoholu,
f)
nie korzysta się z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
g)
nie bije się z kolegami i koleżankami,
h)
nie przynosi się do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
4. Nieprzygotowania:
a)
uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze z przedmiotów, które
są przynajmniej dwa razy w tygodniu, w przeciwnym razie może to zgłosić jeden raz w semestrze; brak
zadania domowego jest nieprzygotowaniem. Termin wykorzystania nieprzygotowania jest odnotowany
w dzienniku lekcyjnym,
b)
zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji,
c)
zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki chyba, że uczeń decyduje się ją napisać,
d)
uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, o ile jest posiadaczem „szczęśliwego numerka",
pisze zapowiedziane kartkówki i prace klasowe, jego zadanie domowe może być sprawdzone i ocenione
przez nauczyciela,
e)
uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.

5. Oceny:
a)
uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
b)
uczeń ma też prawo znać wszystkie swoje oceny,
c)
o ocenach informują nauczyciele.
6. Sprawdziany:
a)
nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej na tydzień przed terminem określając dokładnie
zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika,
b)
nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki - czyli co najwyżej 15 — to
minutowego sprawdzianu. Nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich są
traktowane na równi z oceną z odpowiedzi ustnej,
c)
w ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną klasówkę, w ciągu tygodnia nie może ich być
więcej niż trzy.
11. Inne ważne ustalenia
1) W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć
lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia.
2) W przypadku opuszczenia przez ucznia terenu szkoły bez zezwolenia szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
3) Uczniowie dojeżdżający, po skończonych zajęciach, oczekują na autobus w szkole.
4) W czasie przerw, o ile pozwala pogoda uczniowie mogą przebywać na podwórku i na boisku szkolnym
pod stałą opieką nauczyciela dyżurującego.
5) Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń w czasie wolnym od zajęć, o ile znaj dują się wówczas
pod opieką nauczyciela.
6) Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz
pracowników obsługi w czasie przebywania na terenie szkoły.

