Regulamin jest zbiorem praw i obowiązków ucznia
I. 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. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania
godności,
4. Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
5. Znajomości programu nauczania na dany rok szkolny,
6. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
7. Znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
8. Informowania o aktualnie obowiązujących zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania,
9. Wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego,
10. Zwracania się do samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i rady rodziców
we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy w różnych sytuacjach życiowych,
11. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
12. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także
światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób
13. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
14. Reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i możliwościami. Uczeń reprezentujący szkołę może być zwolniony ze szkolnych
zajęć lekcyjnych w celu przygotowania się do olimpiady lub konkursy w wymiarze:




1 tygodnia - szczebel rejonowy
2 tygodnie - szczebel wojewódzki
1 miesiąc - szczebel wojewódzki
15. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
16. Złożenia odwołania od oceny z przedmiotu wystawionej na semestr lub koniec roku szkolnego w
trybie przewidzianym przez WSO.
17. Zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie więcej niż 2 razy w semestrze z danego przedmiotu
lub raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo). Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji
utrwalających opracowany materiał nauczania oraz uczniów klas programowo najwyższych w II
semestrze. Jeżeli uczeń będzie nieprzygotowany w dniu kartkówki, to ma prawo być z niej zwolniony.
18. Nie otrzymywania w klasie pierwszej w ciągu pierwszego miesiąca oceny niedostatecznej.
19. Okresu ochronnego oznaczającego zwolnienie z udzielania odpowiedzi ustnych oraz uczestniczenia
w pracach pisemnych w ciągu:




3 dni – jeżeli nieobecność spowodowana chorobą trwała od 8 dni lekcyjnych do 1 miesiąca,
7 dni – jeżeli nieobecność spowodowana chorobą trwała więcej niż 1 miesiąca.
20. Zwolnienia z lekcji za zgodą wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. Respektowane będą jedynie
zwolnienia napisane i podpisane przez rodziców lub opiekunów ucznia.
21. Powiadamiania, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie zadań
klasowych lub przekrojowego powtórzenia materiału w dowolnej formie. Informację tę zapisuje
nauczyciel w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia uczeń może mieć jedynie trzy prace klasowe, a
jedną w ciągu dnia. Ograniczenia powyższe nie dotyczą kartkówek obejmujących swoim zakresem
najwyżej dwie ostatnie lekcje, a także sprawdzianów profilowych.
22. Otrzymania do wglądu sprawdzonych zadań klasowych i kartkówek w ciągu dwóch tygodni od ich
przeprowadzenia. W przypadku nieobecności nauczyciela w przewidzianym powyżej terminie powinny
one zostać zwrócone w ciągu tygodnia od powrotu nauczyciela do pracy. W sytuacji, gdy ostatni

dopuszczalny dzień oddania prac przypada w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych sprawdzone zadania
masowe i kartkówki powinny zostać zwrócone na najbliższej lekcji.
23. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
24. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
podczas zajęć pozalekcyjnych,
25. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach
działających w szkole,
26. Zgłaszania organizacjom szkolnym uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw
uczniów oraz być poinformowanym sposobie ich załatwienia.
II. Uczeń ma obowiązek
1) W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu szkoły, przygotowywania się do nich oraz
właściwego zachowania się w ich trakcie, nieutrudniania prowadzenia lekcji; opuszczanie sali lekcyjnej
może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela,
brać udział w uroczystościach organizowanych w szkole i na terenie gminy oraz postępowania zgodnie
z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje szkoły,
2) W zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych:
a) uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach szkolnych u wychowawcy
klasy,
b) frekwencja ucznia jest podsumowywana co 2 tygodnie,
c) każda puszczona godzina powinna być usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie
rodzica w zeszycie, godziny odjazdu ucznia do domu - związane z rozkładem jazdy autobusu),
d) wymogi przy ocenianiu na poszczególne oceny z zachowania:


ocena wzorowa - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;



ocena bardzo dobra - - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;



ocena dobra - dopuszczalna ilość godzin nieusprawiedliwionych - 10;



ocena poprawna - maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych - 25;



ocena nieodpowiednia - liczba godzin nieusprawiedliwionych od 25 do 40;



ocena naganna - liczba godzin nieusprawiedliwionych powyżej 40;

3) W zakresie dbania o schludny wygląd:
a) uczeń ma obowiązek przebywania na terenie szkoły w stroju stosownym, schludnym,
niewyzywającym nie wskazującym na przynależność do subkultur (zabrania się eksponowania
odkrytych części ciała, które zwyczajowo są zakrywane) a podczas uroczystości państwowych,
szkolnych oraz egzaminów obowiązuje strój galowy (w kolorach biel - granat lub biel - czerń),
4) W zakresie korzystania z telefonów komórkowych:
a) w czasie zajęć lekcyjnych zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
komunikacji elektronicznej.
5) W zakresie właściwego zachowania uczniów:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły, ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój w tym okazywania
szacunku kolegom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przeciwstawiania się przejawom
brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i
wolności osobistej drugiego człowieka (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły),
b) zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny, kulturalnego zachowania się w szkole i poza
nią,

c) dbać i troszczyć się o wspólne dobro jakim jest mienie szkoły, ład i porządek, estetyczny wygląd
oraz szanować i chronić a w miarę możliwości pomnażać własną pracą mienie szkolne,
d) uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
e) zmieniać obuwie po wejściu do budynku i pozostawić je w szatni wraz z wierzchnim okryciem,
f) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i samorządu szkolnego,
g) respektować postanowienia statutu szkoły i regulaminu samorządu uczniowskiego oraz wykonywać
polecenia wydane przez nauczycieli i innych pracowników szkoły,
h) nosić ważną legitymację szkolną i dbać o jej wygląd
III. Nagrody:
1. Uczeń może być nagradzany za:
a) osiągnięcia w nauce,
b) udział w konkursach i olimpiadach,
c) osiągnięcia sportowe,
d) pracę społeczną na rzecz szkoły,
e) przeciwdziałanie zachowaniom negatywnym w życiu szkoły,
f) właściwą postawę w kontaktach z otoczeniem,
g) frekwencję,
2. Rodzaje nagród:
a) udzielenie pochwały na forum klasy lub szkoły,
b) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
c) podwyższenie oceny z zachowania,
d) dyplom uznania,
e) nagroda rzeczowa.
IV. Kary:
1. Wobec uczniów naruszających regulamin uczniowski stosowane są następujące kary;
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie na zbiórce szkoły,
d) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły,
e) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia,
f) przeniesienie do innej szkoły,
g) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
2. Kary mogą być udzielane za następujące zachowania:
a) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych używek,
wulgarne słownictwo i gesty,
b) notoryczne niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników obsługi szkoły,
c) nieprzestrzeganie ustalonych zasad zachowania się w czasie lekcji i przerw,
d) dewastację i niszczenie mienia szkoły.

