REGULAMIN UCZNIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KUNOWIE

Opracowany na podstawie:
- Statutu Szkoły
- Programu wychowawczego

Zatwierdzono decyzją
Rady Pedagogicznej
dnia 27.11.2008 r.

Prawa i obowiązki uczniów
Uczeń ma prawo:
 do właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
 zgłaszać dyrekcji szkoły, nauczycielom, samorządowi szkolnemu uwagi i
wnioski dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o
sposobie ich załatwiania;
 znać wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu
nauczania oraz odpowiadającą im skalę stopni szkolnych, a także zasady
oceniania zachowania uczniów;
 uzyskiwać pomoc ze strony kolegów i nauczyciela w przypadku trudności w
nauce;
 do jawnej i obiektywnej oceny, uzasadnionej na prośbę swoją lub rodzica;
 aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności;
 do rozwijania swoich zainteresowań, talentów, i zdolności poprzez
uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych;
 swobodnie wyrażać swoje poglądy, nie naruszając dobra innych osób;
 być traktowany w sposób kulturalny przez nauczycieli, pracowników szkoły i
rówieśników, mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w
sprawach osobistych;
 znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy przewidywanych klasówek i
sprawdzianów, a także zakres materiału (szczegółowe uregulowania zawiera
Wewnątrzszkolny System Oceniania);
 korzystania z pomocy pedagoga i psychologa w sytuacjach konfliktowych;
 podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy
materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła;
 brać udział w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup
wiekowych;
 do korzystania z obiektu szkoły: pracowni specjalistycznych, biblioteki, sali
gimnastycznej, stołówki, świetlicy, oraz pomocy naukowych oferowanych
przez szkołę pod opieką nauczyciela w ramach zajęć;
 do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie
się w organizacjach działających w szkole;
 wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu szkolnego;
Uczeń ma obowiązek:
 przestrzegać postanowień statutu szkoły;
 systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu
szkoły;
 współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być
odpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności
uczniowskiej;
 bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu
i używania środków odurzających;
 przebywać podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły (budynek lub boisko);

 systematycznie uczęszczać na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem,
a nieobecności usprawiedliwiać w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia od
dnia powrotu do szkoły;
 uzupełnić zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych;
 systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy,
wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
 szanować poglądy innych ludzi;
 stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,
przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności a także
zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu;
 podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej, pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu klasowego i
szkolnego;
 przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia
obowiązków ucznia;
 przestrzegać porządku szkolnego, dbać o mienie szkoły, ład i estetykę w
pomieszczeniach i w otoczeniu szkoły;
 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie przyjmować
narkotyków;
 przestrzegać higieny osobistej, dbać o estetykę i stosowność ubioru i fryzury;
 nie malować włosów, nie malować paznokci, nie nosić długiej biżuterii;
 nie używać w szkole telefonu komórkowego;
 nie używać urządzeń typu DISCMEN, PLAYER, niebezpiecznych
przedmiotów;
 dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i
wzbogacać jej dobre tradycje;
 naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.
Uczeń jest nagradzany za:
 rzetelną naukę i pracę;
 wzorową postawę;
 wybitne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe.
Rodzaje nagród:











pochwała wychowawcy na forum klasy;
list pochwalny wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem rodziców;
pochwała dyrektora na apelu szkolnym;
list pochwalny dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców;
dyplom uznania;
odnotowanie na świadectwie szkolnym osiągnięć na szczeblu co najmniej
wojewódzkim;
nagroda „Zegarek” – za 100% frekwencję w całym roku szkolnym;
nagroda Wójta Gminy Kobylanka;
nagroda Dyrektora Szkoły;
stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

 Wpis do „Złotej Księgi”;
 Umieszczenie w „Alei Gwiazd”.
Uczeń może być ukarany za:











lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
niszczenie mienia szkolnego;
aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych
uczniów;
palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków;
wnoszenie bądź rozprowadzanie substancji niebezpiecznych dla życia i
zdrowia innych
kradzieże na terenie szkoły i poza nią;
wymuszenia;
bójki na terenie szkoły i poza nią;
używanie telefonu komórkowego oraz urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły;
nieusprawiedliwione godziny lekcyjne.

Rodzaje kar:
 upomnienie wychowawcy klasy;
 upomnienie
wychowawcy
klasy
z
ustnym
powiadomieniem
rodziców/opiekunów prawnych/, kuratora;
 upomnienie wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem rodziców
/prawnych opiekunów/, kuratora;
 upomnienie dyrektora szkoły;
 nagana dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców /prawnych
opiekunów/, kuratora;
 zawieszenie udziału w zajęciach lekcyjnych organizowanych poza terenem
szkoły (wyjścia na basen, do kina, wycieczki itp.);
 zawieszenie udziału w zajęciach pozalekcyjnych; (koła zainteresowań, wyjścia
do kina, dyskoteki, biwaki, wycieczki i inne formy organizowane przez
wychowawcę klasy lub szkołę);
 przeniesienie decyzją rady pedagogicznej i w porozumieniu między
zainteresowanymi dyrektorami do innej szkoły, po uprzednim poinformowaniu
rodziców /prawnych opiekunów/, kuratora;
 wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły (w przypadku niszczenia
mienia szkolnego), w szczególnych przypadkach pod opieką rodzica;
 konsekwencje finansowe rodziców za zniszczenia na terenie szkoły
wyrządzone przez ich dzieci,

Uczeń i jego rodzice mogą odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły.
Decyzja dyrektora jest ostateczna.
Wszystkie kary powinny być odnotowane i przechowywane w dokumentacji
wychowawcy klasy i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
Od decyzji o skreśleniu przysługuje uczniowi odwołanie do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.

