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I. PRAWA I OBOWIĄZKI
1)

UCZEŃ
Uczniowie mają prawo do:

a)
b)
c)
d)
e)

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
poszanowania swojej godności i swojego imienia;
rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;
swobody wyrażania myśli;
rozwijania zdolności i zainteresowań.
Uczniowie mają obowiązek:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2)

przestrzegania prawa szkolnego;
dbania o honor i tradycje szkoły;
chronienia własnego życia i zdrowia;
przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;
dostosowania się do zasad kultury współżycia wobec rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;
zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Uczniowie mają 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, szczególnie w zakresie
przestrzegania reguł demokracji.
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;
c) odwoływania władz samorządu, jeżeli nie spełniłyby swoich zobowiązań.
3) LEKCJA
Uczniowie mają prawo do:
a) znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści;
b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
Uczniowie mają obowiązek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

obecności na zajęciach edukacyjnych, rozumianej jako realizacja obowiązku szkolnego;
punktualnego przychodzenia na zajęcia;
aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych;
uzupełniania braków wynikających z absencji;
prowadzenia zeszytu przedmiotowego w sposób ustalony przez nauczyciela;
przynoszenia na zajęcia podręczników, pomocy i materiałów wskazanych przez nauczyciela;
zachowania umożliwiającego sobie i innym pełne uczestnictwo w zajęciach.
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4) SALA LEKCYJNA
Uczniowie mają prawo do:
a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;
b) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczące się tam klasy.
Uczniowie mają obowiązek:
a) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku;
b) dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe;
c) niezwłocznego zgłoszenia nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
5) PRACE DOMOWE
Uczniowie mają prawo do:
a) uwzględniania przez nauczyciela ich indywidualnych możliwości;
b) ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy wykonać zadania domowe.
Uczniowie mają obowiązek:
a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;
b) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
II. PROCEDURY LEKCYJNE
1)
a)
b)
c)
d)
e)

2)

WEJŚCIE DO KLASY
Uczniowie ustawiają się przed klasą i czekają aż nauczyciel otworzy drzwi.
Po wejściu do klasy wszyscy stają przy ławkach i następuje przywitanie.
Uczniowie przygotowują się do lekcji.
Nauczyciel sprawdza listę obecności.
Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero
w czasie wskazanym przez nauczyciela.
ZACHOWANIE W CZASIE LEKCJI

a)
b)
c)
d)

Uczeń odpowiada siedząc w ławce, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.
Zabronione jest podczas lekcji jedzenie, picie, żucie gumy itp.
Zabronione jest trzymanie na ławce butelek, puszek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji.
W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, urządzeń audiowizualnych
i innych.
e) Jeśli uczeń posiada przy sobie telefon komórkowy czy inne urządzenie, jest on zobowiązany wyłączyć je na czas
lekcji.
f) 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) Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku, a kontrolują to dyżurni.
4)

ZASTĘPSTWA

a) W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego
przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne np. z programu profilaktyki lub programu wychowawczego szkoły.
b) Nauczyciel prowadzący lekcję w czasie zastępstwa ma prawo wystawić uczniom oceny z przedmiotu, z którego
lekcję przeprowadził.
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5)

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

a) Szczególne zasady zachowania w pracowniach: chemicznej, informatycznej, bibliotece oraz w sali gimnastycznej
i siłowni, określają odrębne regulaminy.
b) W czasie przerw należy otwierać okna w pracowniach w celu przewietrzenia sal.
c) Podczas zajęć w salach lekcyjnych mogą być otworzone tylko górne skrzydła okien, chyba, że dolne skrzydła
otwierają się uchylnie.
III. PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE
1)

NIEOBECNOŚCI

a) Obowiązuje usprawiedliwienie nieobecności w formie pisemnej, zawierające przyczynę nieobecności i podpis
rodziców lub innych uprawnionych osób.
b) Usprawiedliwienie może być przesłane przez moduł WIADOMOŚCI w Dzienniku Elektronicznym, ale tylko
w przypadku, gdy rodzic wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie w obecności
wychowawcy klasy.
c) Usprawiedliwienie nieobecności uczeń dostarcza w terminie do najbliższej godziny wychowawczej od powrotu
do szkoły, w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.
d) Usprawiedliwienia, których treść jest sprzeczna czy niezgodna ze stwierdzonym stanem faktycznym, nie będą
uwzględniane.
e) Ucznia może zwolnić z zajęć dydaktycznych wychowawca oddziału. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie
pisemnego lub osobistego zwolnienia od rodziców.
f) Zwolnienie może być przesłane przez moduł WIADOMOŚCI w Dzienniku Elektronicznym w terminie do dnia
poprzedzającego dzień zwolnienia, ale tylko w przypadku, gdy rodzic wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisu
na odpowiednim dokumencie w obecności wychowawcy oddziału.
g) W wyjątkowym przypadku, np. jeśli wychowawca oddziału jest nieobecny w szkole, ucznia może zwolnić inny
nauczyciel, który niezwłocznie przekazuje pisemne zwolnienie wychowawcy oddziału.
h) O każdym przypadku wagarów stwierdzonym przez nauczyciela niezwłocznie informowani są rodzice.
i) Uczeń ma prawo wejść do szatni po swoje ubranie, jeśli skończył lekcje i jest sprowadzany do szatni przez
nauczyciela lub na podstawie pisemnej zgody od nauczyciela.
j) Uczeń, który został zwolniony z lekcji przez nauczyciela, a przebywa na terenie szkoły pod jego opieką (np. bierze
udział w uroczystości szkolnej, konkursie itp.), ma nieobecność w dzienniku elektronicznym zaznaczoną „zw”
i nieobecność ta nie jest wliczana do nieobecności.
k) Powyższa zasada dotyczy także uczniów nieuczęszczających na zajęcia z religii i wdż.
l) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w czytelni biblioteki lub miejscu
wskazanym przez wychowawcę oddziału lub dyrektora.
m) Uczniowie, którzy są zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na
zajęciach wychowania fizycznego, przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pod opieką
innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły.
2)

WYJŚCIA ZE SZKOŁY

a) Wszystkie wyjścia na wycieczki, konkursy, zawody oraz lekcje poza budynkiem szkoły należy uzgadniać
z dyrektorem szkoły.
b) Przed każdym wyjściem z uczniami ze szkoły należy wygenerować z Dziennika Elektronicznego kartę wycieczki.
c) Jeżeli uczniowie będą np. reprezentować szkołę, uczestniczyć w szkolnej wycieczce, konkursie itp., organizator
ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycieli poprzez Dziennik Elektroniczny za pomocą modułu
WIADOMOŚCI z podaniem dokładnej listy uczniów i klas, z których pochodzą najpóźniej w dniu poprzedzającym
wydarzenie.
d) Każda wycieczka lub wyjście ze szkoły kończy się przed budynkiem szkoły, skąd dzieci wracają do domu lub idą na
lekcje.
e) Uczeń, który jest nieobecny w szkole z powodu wyjazdu na wycieczkę, wyjścia na konkurs, zawody itp., ma
nieobecność w dzienniku elektronicznym zaznaczoną „zw” i nieobecność ta nie jest wliczana do nieobecności.
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3)

STRÓJ SZKOLNY

a) W szkole obowiązuje strój schludny. Dziewczęta noszą spódniczki lub spodnie o długości nie krótszej niż do
kolan, natomiast chłopcy noszą długie spodnie w dowolnej kolorystyce (w okresie letnim dopuszcza się dla
chłopców noszenie spodni krótszych, lecz nie krótszych niż do kolan). Zabronione jest noszenie ubrań z dużymi
dekoltami i/lub odsłaniających brzuch.
b) W czasie pobytu w szkole zabronione jest noszenie czapek, szalików itp., nie można nosić kaptura na głowie.
c) W szkole uczniowie nie noszą okularów przeciwsłonecznych.
d) Zabroniony jest ostry makijaż.
e) Zabronione jest noszenie biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych osób.
f) Do szkoły uczniowie nie przynoszą szalików klubowych i innych przedmiotów związanych z sympatią do klubów
sportowych.
g) W dni uroczyste obowiązuje strój galowy.
h) W dniach, w których jest inna organizacja zajęć, dyrektor może ustalić strój stosowny do danej okoliczności.
Dni te są ustalone przez dyrektora szkoły i podane do ogólnej wiadomości społeczności szkolnej.
i) Uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie
lub wysokim obcasie.
j) Uczniowie zostawiają kurtki i buty w szatni szkolnej. W szatni nie wolno zostawiać kluczy, dokumentów,
pieniędzy, telefonów komórkowych i innych rzeczy wartościowych.
k) Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą, koszulka na
zmianę i spodenki gimnastyczne w dowolnym kolorze.
4)

KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, URZĄDZEŃ AUDIOWIZULANYCH I INNYCH

a) W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, urządzeń audiowizualnych i innych
podczas lekcji.
b) Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń w czasie przerw nie może naruszać porządku oraz
odrębnych przepisów prawa, w szczególności dóbr osobistych innych osób i praw autorskich.
c) Rodzice, chcąc się skontaktować ze swoim dzieckiem, mogą bezpośrednio dzwonić do niego na telefon
komórkowy tylko w wyznaczonych godzinach przerw między lekcjami. W sytuacjach wyjątkowych można
kontaktować się z sekretariatem szkoły w godzinach 8.00 – 16.00 i prosić o rozmowę z dzieckiem.

IV. DZIENNIK I OCENY
a) W szkole, za pośrednictwem strony synergia.librus.pl funkcjonuje dziennik elektroniczny.
b) Uczeń ma prawo znać kryteria oceniania zachowania i wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z każdych zajęć edukacyjnych.
c) Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.
d) Uczeń ma prawo znać uzasadnienie otrzymanych ocen.
e) O ocenach z zajęć edukacyjnych informuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
f) O ocenach zachowania informuje wychowawca.
g) Uczeń ma prawo znać przewidywaną roczną klasyfikacyjną ocenę z zajęć edukacyjnych.
h) Uczeń ma prawo znać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

a)
b)
c)
d)
e)

V. INNE USTALENIA
W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa
od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć ucznia.
Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się pod
opieką nauczyciela lub osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.
Za niestosowanie się do zapisów w regulaminie uczeń będzie ponosił kary zgodnie ze statutem szkoły.
W kwestiach spornych uczniowie mogą zgłaszać się do wychowawcy, pedagoga, opiekuna samorządu
uczniowskiego, rzecznika praw ucznia lub dyrekcji szkoły.
Decyzję o nieuczęszczaniu dziecka na religię lub wychowanie do życia w rodzinie podejmują rodzice, o czym
informują szkołę, wypełniając odpowiedni druk, który składają do 18 września danego roku szkolnego.
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