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A

Uczeń
1.

PRAWA UCZNIA
Wszyscy członkowie społeczności uczniowskiej są jednakowo ważni i mają prawo do:
a)

poszanowania godności osobistej, uczuć, przekonań, dobrego imienia i sprawiedliwego
traktowania;

b)

respektowania nietykalności osobistej, fizycznej i psychicznej;

c)

dobrze zorganizowanego procesu kształcenia;

d)

znajomości

odpowiednich

regulaminów,

kryteriów

oceniania

oraz

wymagań

poszczególnych nauczycieli
e)

rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny swoich osiągnięć zgodnej z przedmiotowym
i wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

f)

rozwoju własnych zainteresowań i pogłębiania ich w ramach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

g)

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych (za zgodą oraz
pod nadzorem nauczyciela);

h)

wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny, z szacunkiem wobec innych
osób;

i)

udziału w konkursach i zawodach sportowych po weryfikacji osiągnięć, wiedzy przez
nauczyciela prowadzącego;

j)

rozpoczynania i kończenia lekcji w wyznaczonym czasie;

k)

uzyskania informacji z 1-tygodniowym wyprzedzeniem o zakresie materiału i terminie
sprawdzianu.

2.

OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
a)

przestrzegania regulaminu szkoły;

b)

utożsamiania się w swoim życiu w szkole i poza nią z wartościami chrześcijańskimi;

c)

uczestnictwa w uroczystościach szkolnych, w szczególności religijnych;

d)

godnego reprezentowania szkoły (wszelkie zachowania, negatywne jak i pozytywne,
zgłoszone lub stwierdzone poza szkołą, wpływają na ocenę z zachowania);

e)

odpowiedniego, godnego zachowania i dbania o kulturę języka (w szkole i poza nią);

f)

punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji zgodnie z planem lekcji, czasem zajęć
i decyzją nauczyciela;
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g)

stosowania się do zarządzeń i poleceń wydawanych przez dyrekcję szkoły oraz
nauczycieli;

h)

poszanowania własnego i cudzego mienia oraz sprzętu szkolnego, dbania o porządek,
czystość, estetykę klas (dyżurni są odpowiedzialni za przygotowanie pracowni do
zajęć);

i)

reagowania na przypadki naruszania Regulaminu Szkoły przez innych członków
społeczności, w szczególności tych, zagrażających zdrowiu i życiu,

j)

przychodzenia do szkoły punktualnie, w stroju szkolnym, (za 10 nieusprawiedliwionych
spóźnień ocena z zachowania obniżona zostaje o jeden stopień);

k)

terminowego uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole;

l)

odpowiedniego zachowania podczas prowadzonych zajęć szkolnych i przerw;

ł)

modlitwy przed zajęciami, po ich zakończeniu i przed posiłkami;

m) przestrzegania higieny osobistej; (dziewczęta noszą włosy spięte, chłopcy noszą krótko
obcięte włosy; wszystkich obowiązuje czysty, schludny ubiór, czyste, krótkie paznokcie);
3.

Uczniom nie wolno:
a)

używać telefonów komórkowych na terenie szkoły. Telefony muszą być wyłączone
w czasie lekcji i podczas przerw. Nieprzestrzeganie powyższego skutkować będzie
obniżeniem oceny z zachowania (korzystanie z tel. komórkowych podczas wycieczek
i „zielonych szkół” precyzuje regulamin wycieczek);

b)

filmować, wykonywać fotografii, dokonywać rejestracji głosu innych osób bez ich
wiedzy i wyraźnej zgody;

c)

używać różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, odtwarzaczy mp3, mp4, itp.
podczas lekcji;

d)

zakłócać spokoju w czasie lekcji i zachowywać się nadmiernie hałaśliwie na przerwach;

e)

zachowywać się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu swojemu i innych;

f)

opuszczać bez opiekuna lub jego pozwolenia terenu szkoły podczas przerw i zajęć
szkolnych;

g)

zapraszać obcych osób do szkoły bez zgody dyrektora;

h)

przynależeć do grup, organizacji, których idee są sprzeczne z zasadami tolerancji
i wartościami chrześcijańskimi;

i)

stosować przemocy;

j)

używać wulgarnych słów;

k)

niszczyć własności szkolnej;

l)

fałszować podpisów (rodziców, nauczycieli, itp.).
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B

Samorząd uczniowski
1.

Uczniowie mają prawo do:
a)

demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;

b)

pomocy organizacyjnej i metodycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu,
szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji;

2.

Uczniowie mają obowiązek:
a)

traktowania wyborów do władz samorządów z całą powagą, aby funkcje w nich objęły
osoby odpowiedzialne i godne zaufania;

b)

respektowania uchwał samorządu lub odwołania go, jeżeliby nie spełniał swoich
funkcji;

C

Lekcja
1.

Uczniowie mają prawo do:
a)

znajomości celów i zadań lekcji oraz zrozumiałego przekazu jej treści;

b)

pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności;

c)

zgłaszania przed lekcją nieprzygotowania do lekcji (ich częstotliwość określają normy
ustalone przez nauczyciela);

2.

Uczniowie mają obowiązek:
a)

punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia;

b)

udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych tak, aby nie
przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, a uczniom w aktywnym w nich
uczestnictwie;

c)

uzupełnienia w jak najkrótszym czasie braków wynikających z nieobecności.
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D

Prace domowe
1. Uczniowie mają prawo do:
a)

wyjaśnienia przez nauczyciela zadania domowego;

b) otrzymywania zadań domowych dostosowanych do ich możliwości intelektualnych
i psychofizycznych, z uwzględnieniem zaleceń otrzymanych z Poradni PedagogicznoPsychologicznej.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) rzetelnego i samodzielnego odrabiania prac domowych; (prace domowe nie powinny być
odrabiane przed lekcjami, podczas lekcji i przerw, w dniu kontroli zadania);

E

Zeszyt
1. Uczniowie mają obowiązek:
a) starannego i systematycznego prowadzenia zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń zgodnie
z wymaganiami nauczycieli;

F

Sprawdziany
1.

nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki z trzech ostatnich tematów; nie
ma ograniczeń co do ich ilości;

2.

nauczyciel zapowiada sprawdzian lub klasówkę na tydzień przed terminem, określając
dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika;

3.

w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę lub sprawdzian,
(w wyjątkowych przypadkach mogą być dwa, ale jeżeli uczniowie o tym wiedzieli i wyrazili
na to zgodę); w ciągu tygodnia nie może ich mieć więcej niż trzy; (nie dotyczy to
sprawdzianów przesuniętych na prośbę uczniów);

4.

uczeń ma obowiązek zaliczania sprawdzianu, na którym był nieobecny, zgodnie
z ustaleniami nauczyciela danego przedmiotu;

G

Dziennik i oceny
1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
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2. Oceny
a) uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu;
b) ma prawo znać wszystkie swoje oceny;
c) o ocenach informuje nauczyciel;
d) uczeń oraz rodzic nie mają wglądu do dziennika;
e) na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę
z przedmiotu i zachowania,
f) uczeń ma prawo do otrzymania uzasadnienia swojej oceny oraz zasad ewentualnych
możliwości jej poprawy, wyłącznie do dnia rady klasyfikacyjnej
g) decyzja rady pedagogicznej co do oceny z zachowania jest ostateczna, wszelkie
zastrzeżenia uczeń, lub rodzic, może zgłosić do dnia rady klasyfikacyjnej
h) uczniowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Rady pedagogicznej w ciągu
tygodnia od daty konferencji
i) takie odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem uczeń składa u dyrektora szkoły, który
powołuje komisję w celu rozstrzygnięcia problemu
j) w skład komisji wchodzą:


Dyrektor szkoły



Wychowawca



Nauczyciel uczący w danej klasie, wskazany przez dyrektora



Psycholog szkolny

k) decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

H

Sala lekcyjna
1. 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
dydaktyczny.

I

Zasady ustalania ocen z przedmiotów i z zachowania określa Szkolny System
Oceniania
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J

Formalne reguły współżycia w szkole
1.

Zachowanie w czasie lekcji:
a) uczeń nie je, nie żuje gumy (zakaz dotyczy wszystkich zajęć szkolnych i pozaszkolnych
organizowanych przez szkołę);
b) jeżeli do klasy wejdzie osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie
nauczyciela;
c) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;
d) uczniowie są zobowiązani zostawić po sobie porządek (odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni).

2.

Zachowanie w czasie przerw:
a)

3.

wszyscy uczniowie muszą opuścić klasę;
Zachowanie po zajęciach szkolnych:

a) zabrania się zabaw w szatni. W szatni uczniowie: zmieniają obuwie, zakładają strój
szkolny, zostawiają porządek;
b) do momentu wyjścia do domu uczniowie mają obowiązek respektować polecenia
nauczycieli.

K

Procedury inne niż lekcyjne
1. Nieobecności:
a)

nie dopuszcza się godzin nieusprawiedliwionych;

b)

każdą nieobecność usprawiedliwiają rodzice / prawni opiekunowie (na piśmie lub
ustnie);

c)

usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej w następnym
dniu;

d)

L

ucznia zwalnia z lekcji wychowawca klasy lub dyrektor szkoły;

Strój szkolny
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a)

uczeń przychodzi do szkoły w ustalonym stroju i jest obowiązany chodzić w nim na
terenie budynku szkoły;

b)

jeżeli uczeń przychodzi w koszulce szkolnej, nie może zakładać ubrań zasłaniających
logo szkoły;

c)

podczas świąt, uroczystości, konkursów oraz ważnych wydarzeń szkolnych uczeń nosi
strój

galowy:

chłopcy:

dziewczęta:

biała

bluzeczka,

granatowa

lub

czarna

spódnica;

biała koszula, biały, granatowy lub czarny sweter, granatowe lub czarne

spodnie (nie dżinsy);
d)

uczniowie chodzą po szkole w obuwiu zamiennym;

e)

podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie zawsze mają obuwie zamienne
i odpowiedni strój;

f)

uczniowie noszą skromne fryzury, włosy nie powinny zasłaniać pola widzenia, chłopcy
mają włosy krótko obcięte, dziewczęta długie włosy związują;

g)

dozwolona jest bardzo skromna biżuteria, uczniowie zobowiązani są do pozostawienia
jej w plecaku przed lekcjami wychowania fizycznego, tańców (na zajęciach uczniowie są
w baletkach);

h)

dziewczęta nie malują paznokci i nie noszą długich spódnic czy sukienek (do kostek),
ani też mini.

Ł

Inne ustalenia
1.

Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile
znajdują się

wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez

dyrektora szkoły;
2.

Każda klasa ponosi odpowiedzialność za salę, z której korzysta;

3.

Za wszelkie zniszczenia sprzętu i mienia szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą
rodzice ucznia, który dopuścił się wyrządzenia szkody lub jego prawni opiekunowie;

4.

Kwestie sporne oraz wszelkie sytuacje konfliktowe związane z zastosowaniem Regulaminu
rozstrzyga:

5.

a)

wychowawca klasy,

b)

Dyrektor Szkoły.

Kwestie sporne, nie objęte Regulaminem, rozstrzyga się w oparciu o: Statut Szkoły,
aktualne zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz uchwały Rady
Pedagogicznej.
Zasady wyjść poza szkołę (wycieczki)
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W czasie wspólnych wyjść poza szkołę uczniowie stosują się do następujących zasad:
- ustawiają się w pary,
- nauczyciel idzie pierwszy, za nim uczniowie, grupę zamyka zawsze opiekun,
- nauczyciel przeprowadza grupę przez przejście dla pieszych, wychodząc na jezdnię
i zatrzymując się na środku. Po przejściu całej grupy nauczyciel do niej dołącza,
- uczeń nie ma prawa odłączać się od grupy,
- uczeń wychodzi ze szkoły i wraca wyłącznie pod opieką nauczycieli-opiekunów. Uczeń może
odłączyć się od grupy lub do niej dołączyć w innym miejscu, tylko w oparciu o pisemną
zgodę rodzica lub opiekuna,
Czas zajęć lekcyjnych liczony jest od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej.
Nowy Sącz, wrzesień 2017 r.
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