REGULAMIN SZKOŁY
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
A. UCZEŃ
1. Uczniowie mają prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
- poszanowania godności swojej i dobrego imienia szkoły i swojego,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i podstępów w nauce,
- rozwijania zdolności i zainteresowań,
- udziału w zajęciach dodatkowych w szkole,
- korzystania z dodatkowej pomocy nauczycieli w czasie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
2. Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania prawa szkolnego,
- chronienia własnego zdrowia i życia,
- przeciwdziałania zagrożenia życia i zdrowia innych,
- stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli innych osób,
- dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
B. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Uczniowie mają prawo do:
- uchwalenia regulaminu samorządu,
- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do samorządu,
- pomocy organizacyjnej opiekuna samorządu.
2. Uczniowie maja obowiązek:
- traktowania wyborów do samorządu z powagą,
- respektowania uchwał samorządu.
C. LEKCJA
1. Uczniowie maja prawo do:
- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz zrozumiałego przekazu treści lekcji,
- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności.
2. Uczniowie maja obowiązek:
- punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcję,
- aktywnego udziału w lekcjach,
- przestrzegania zasad porządkowych w czasie zajęć,
- uzupełniania braków wynikających z absencji.
D. SALA LEKCYJNA
1. Uczniowie mają prawo do:
- udziału w dekoracji powierzonej im sali,
- kontrolowania porządku w Sali.

1

2. Uczniowie maja obowiązek:
- pozostawiania sali w porządku,
- dbania o powierzoną salę,
- zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń w Sali.
E. ODPOCZYNEK
1. Uczniowie mają prawo do:
- odpoczynku podczas przerw,
- dwóch dni wolnych – sobota i niedziela (wyjątek sobota pracująca-odpracowywany inny
dzień roboczy)
2. Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
F. PRACE DOMOWE
1. Uczniowie maja prawo do:
- uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości,
- ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać pracę.
2. Uczniowie mają obowiązek:
- odrabiania zadań domowych,
- kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
G. ZESZYT PRZEDMIOTOWY
1. Uczniowie maja prawo do ukierunkowania przez nauczyciela jak należy prowadzić zeszyt.
2. Uczniowie mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z zaleceniami
nauczycieli.

REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE
A. PROCEDURY LEKCYJNE
1. Wejście do klasy:
- uczniowie ustawiają się przed klasa w parach,
- nauczyciel otwiera klasę,
- uczniowie staja przy ławkach i następuje przywitanie.
2. Zachowanie w czasie lekcji:
- uczeń odpowiada z ławki, stając koło niej; wyjątek stanowi odpowiedź w klasach I-III – tam
decyduje nauczyciel,
- na lekcji uczniowie nie jedzą, nie żują gumy i nie piją napoi,
- na stoliku w czasie lekcji uczeń nie trzyma jedzenia i picia,
- posiadacze telefonów komórkowych na czas lekcji wyłączają je,
- gdy do klasy wchodzi osoba dorosła uczniowie wstają.
2

3. Zakończenie lekcji:
- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
- klasa zostawia po sobie porządek.
4. Zastępstwa:
- w czasie zastępstw nauczyciel prowadzi lekcje zgodnie z planem, bądź z własnego
przedmiotu,
- jeśli zastępstwo jest zapowiedziane dzień wcześniej uczniowie są zobowiązani przygotować
się do danego przedmiotu.
5. Do żadnej z sal lekcyjnych uczniowie nie mogą wchodzić bez zgody nauczyciela.
B. PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE
1. Nieobecności.
- rodzice mogą sami (nie tylko lekarz) pisać usprawiedliwienia,
- usprawiedliwienia przynosi uczeń w danym miesiącu, w którym był nieobecny,
- ucznia może zwolnić z zajęć wychowawca, lub nauczyciel na podstawie prośby od rodziców
na piśmie, osobistej lub własnej decyzji powiadamiając telefonicznie rodziców (np. nagłe, złe
samopoczucie ucznia),
- uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcji religii są pod opieką nauczyciela.
2. Strój szkolny.
- uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i czysto,
- w szkole nie jest dozwolony makijaż i malowane paznokcie,
- w czasie ważnych uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne
spodnie lub spódnica; biała koszula, ciemne spodnie)
3. Dobre zwyczaje.
- uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły nie trzymając rąk w kieszeni,
- w szkole uczeń nie nosi nakryć głowy,
- nie używa się wulgaryzmów,
- nie bije się z kolegami,
- nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów

C. DZIENNIK I OCENY
1. Dziennik jest pod opieką nauczyciela. Uczniom nie można nosić dziennika.
2. Nieprzygotowania.
- uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji wg ustaleń każdego nauczyciela.
3. Oceny
- uczeń ma prawo znać kryteria oceniania,
- uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny,
- na miesiąc przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać propozycję oceny.
4. Sprawdziany.
- nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień przed,
- w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jeden sprawdzian,
- sprawdzone prace kontrolne nauczyciel oddaje w przeciągu dwóch tygodni.
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D. NAGRODY I KARY
1. Nagrody.
- za szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy lub szkoły,
- Szkoła może skierować pochwałę do rodziców,
- uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową,
- dyrektor może wnioskować do innych instytucji o przyznanie stypendium lub nagrody,
- uczeń uzyskując średnią ocen 4,75 i wyżej oraz wzorowe zachowanie otrzymuje świadectwo
z wyróżnieniem,
- uczeń uzyskując średnią 4,5 otrzymuje nagrodę książkową.
2. Kary.
- za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice,
- za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie na forum klasy lub szkoły,
- za dalsze złe zachowanie Szkoła wzywa rodziców.
E. WAŻNE USTALENIA
1. Czas pracy szkoły od 8.20 i dalej zgodnie z planem.
2. W czasie zajęć uczniowie nie mogą opuszczać szkoły. (od pierwszej do ostatniej lekcji w
planie)
3. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie boiska lub na korytarzu szkolnym pod
opieką nauczyciela dyżurującego.
4. Uczniowie dojeżdżający czekają na autobus pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie wsiadania i wysiadania z autobusu.
5. Niektóre zajęcia realizowane mogą być poza szkołą. Nauczyciel uzyskuje zgodę od
dyrektora i wypełnia odpowiednie dokumenty.
6. Nieobecnego dyrektora zastępuje nauczyciel dyżurujący.
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