Załącznik nr 4 do Statutu

REGULAMIN UCZNIA
Podstawa prawna:
Statut Zespołu Szkół Nr 84

1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do (§ 36 Statutu):
1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; właściwie
zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi;
3) zapoznania się z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów oraz sposobami
kontroli postępów w nauce;
4) odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych, w czasie przerw świątecznych
i ferii; na przerwy świąteczne i ferie oraz z piątku na poniedziałek nie zadaje się
prac domowych;
5) poszanowania godności własnej, swoich spraw osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich oraz swej własności osobistej;
6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli
nie narusza tym dobra innych osób;
7) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestniczenie
w zajęciach pozalekcyjnych i korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, księgozbioru czytelni i biblioteki;
8) zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, młodzieżowych i społecznych
działających w szkole;
9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
10) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
11) korzystania z opieki sprawowanej na terenie szkoły przez szkolną pielęgniarkę,
opieki i pomocy psychologa oraz pedagoga szkolnego;
12) korzystania z różnych form pomocy materialnej;
13) uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie prac klasowych
z poszczególnych przedmiotów;
14) pisania najwyżej dwóch prac klasowych w tygodniu, nie więcej niż jednej
w ciągu dnia (nie dotyczy to kartkówek sprawdzających wiedzę ucznia z 1-2
lekcji ostatnio omówionych). Jeśli zapowiedziana praca klasowa nie odbyła się
z przyczyn niezależnych od nauczyciela, to uczniowie piszą ją na najbliższej
lekcji danego przedmiotu bez względu na ilość prac klasowych w danym
tygodniu;
15) otrzymania od nauczyciela poprawionych prac klasowych w terminie nie
przekraczającym dwóch tygodni (trzech tygodni z języka polskiego) lub odmowy
przyjęcia oceny w przypadku niedotrzymania terminu przez nauczyciela (nie
dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel był chory);
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16) pomocy w przypadku trudności w nauce i powtórnego sprawdzenia swej wiedzy
i umiejętności, we wspólnie z nauczycielem uzgodnionym terminie, gdy uczeń
nie radzi sobie z opanowaniem materiału;
17) w sytuacjach konfliktowych do bycia wysłuchanym przez wychowawcę klasy,
a w przypadku kiedy nie rozwiązuje to problemu, przez dyrektora szkoły;
18) realizacji indywidualnego toku lub programu nauki po spełnieniu wymagań
określonych w odrębnych przepisach;
2. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 jest zobowiązany do (§ 37 Statutu):
1) godnego reprezentowania szkoły swoją postawą i wyglądem:
a) przychodzenia do szkoły w schludnym i estetycznym stroju:
 bluzki zasłaniające brzuch, ramiona, plecy,
 spodnie o długości minimum do kolan,
 spódnice o długości minimum do połowy uda,
 stonowane kolory,
 brak emblematów, napisów i innych elementów świadczących
o przynależności do grup subkulturowych, klubów kibica itp.,
oraz propagujących używki;
b) przychodzenia do szkoły w stroju galowym (biała bluzka/koszula,
czarne/granatowe spodnie/spódnica) na uroczystości szkolne, egzaminy
oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz;
c) zmiany obuwia (obowiązują buty na białej podeszwie);
d) respektowania zakazu:
 farbowania włosów,
 malowania paznokci (noszenia tipsów),
 makijażu,
 noszenia biżuterii i ozdób wkłuwanych w ciało (nie dotyczy delikatnych
kolczyków w uszach dziewcząt, łańcuszka na szyi, pierścionka);
2) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne;
3) należytego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego udziału w nich,
a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;
4) przedstawiania, w terminie 7 dni, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności
na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub
oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzasadnionej
przyczynie nieobecności, odnotowanego w dzienniczku ucznia;
5) zaliczenia, na zasadach określonych przez nauczyciela, prac klasowych, na
których był nieobecny;
6) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
7) zwracania się z należytym szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników
szkoły oraz do pozostałych uczniów;
8) przeciwstawiania się przemocy, brutalności, wulgaryzmom, stawania
w obronie słabszego i krzywdzonego;
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9) szanowania mienia, przekonań i poglądów innych osób; uczeń jest
zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy;
10) szanowania mienia szkoły i dbania o jej estetyczny wygląd;
11) ścisłego i bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia
alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających;
12) przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły drogocennych rzeczy oraz
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu;
13) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
a) zabrania się korzystania w czasie lekcji z w/wym. urządzeń;
b) zabrania się nagrywania, filmowania, fotografowania uczniów
i pracowników szkoły bez ich zgody;
c) zabrania się umieszczania w Internecie filmów i zdjęć uczniów
i pracowników szkoły;
d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe,
odtwarzacze i inne urządzenia przynoszone do szkoły;
14) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły:
a) przychodzenie do szkoły w czasie przerwy poprzedzającej lekcje
(nie dotyczy uczniów korzystających ze świetlicy);
b) wychodzenie ze szkoły bezpośrednio po lekcjach (zajęciach); uczniowie
oczekujący na zajęcia pozalekcyjne spędzają czas w bibliotece,
c) przebywanie podczas trwania zajęć szkolnych na boisku szkolnym
wyłącznie pod opieką nauczyciela; przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska;
d) zakaz wychodzenia ze szkoły w trakcie zajęć;
e) uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii lub języka obcego
przebywają w świetlicy lub bibliotece;
f) w przypadku nieobecności nauczyciela, uczniowie zwalniani są do
domu, jeśli dzień wcześniej zostali o tym poinformowani;
g) respektowanie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły
(regulamin ucznia, regulamin zachowania się uczniów podczas przerw,
regulamin biblioteki, stołówki, świetlicy, sali gimnastycznej, boiska,
placu zabaw);
15) posiadania dzienniczka ucznia i okazywania go na polecenie nauczyciela.
2. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia
(§ 39 Statutu):
1)
2)
3)
4)

pochwała udzielona przez nauczyciela wobec klasy;
pochwała udzielona przez dyrektora szkoły;
dyplom uznania za szczególne osiągnięcia;
List gratulacyjny do rodziców na zakończenie roku szkolnego;
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5) umieszczenie informacji o sukcesie ucznia na stronie internetowej szkoły,
wywieszenie dyplomu na terenie szkoły (za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych);
6) przedstawienie uczniów wzorowych na tablicy „Uczniowie wzorowi”
po styczniowej i czerwcowej klasyfikacji;
7) odznakę „Srebrnej Sowy” i wpis do Srebrnej Księgi otrzymuje uczeń klas III,
IV, V szkoły podstawowej oraz klas I, II gimnazjum, który:
a) w klasie III szkoły podstawowej uzyskał 90% ocen bardzo dobrych
cząstkowych w ciągu całego roku szkolnego z edukacji matematycznej
polonistycznej, przyrodniczej i j. angielskiego liczonych łącznie oraz jego
zachowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń; ocenę zachowania ustala
wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie
oraz wychowawców świetlicy;
b) w klasie IV, V szkoły podstawowej i klasie I, II gimnazjum otrzymał
średnią ocen na koniec roku ≥ 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie;
8) odznakę „Złotej Sowy” oraz wpis do Złotej Księgi otrzymuje uczeń kończący
szkołę podstawową (kl. VI) lub gimnazjum (kl. III), który
w klasyfikacji końcowej otrzyma wzorowe lub bardzo dobre zachowanie
i średnią ocen  4,75;
9) nagrody książkowe lub rzeczowe (sponsorowane przez radę rodziców);
10) stypendium za wyniki w nauce otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał w kl. IV-VI i gimnazjum średnią ocen za wyniki w nauce powyżej
5,00 oraz ocenę zachowania co najmniej dobrą,
b) reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych i osiąga sukcesy
na szczeblu co najmniej dzielnicowym lub rozwija indywidualnie swoje
zdolności i odnosi sukcesy np. sportowe, artystyczne na szczeblu co
najmniej wojewódzkim,
c) oraz spełnia minimum 1 z poniższych kryteriów:
 wykazuje się szczególną wrażliwością społeczną, uczestniczy
w akcjach charytatywnych, jest wolontariuszem,
 jest inicjatorem i organizatorem działań na rzecz klasy, szkoły,
środowiska,
 osiągnął w danym semestrze najwyższe wyniki w nauce na poziomie kl.
IV-VI lub gimnazjum;
10a) stypendium może otrzymać uczeń po zakończeniu semestru I i II; (uczniowie kl.
IV na koniec roku szkolnego);
10b) z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje wychowawca;
wnioski są rozpatrywane przez Szkolną Komisję Stypendialną i zatwierdzone
uchwałą rady pedagogicznej.
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3. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 może otrzymać następujące kary (§ 39 i 40
Statutu):
1) upomnienie wychowawcy klasy ustne lub pisemne - wpis dotyczący
przewinienia do dzienniczka ucznia lub zeszytu wychowawczego;
2) upomnienie dyrektora szkoły ustne lub pisemne;
3) naganę – udzieloną przez dyrektora szkoły;
4) wykonanie dodatkowych prac na rzecz klasy lub szkoły;
5) pozbawienie funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym;
6) pozbawienie możliwości uczestniczenia w dyskotece, wycieczce lub innej
imprezie klasowej;
7) przeniesienie do oddziału równoległego – decyzja dyrektora po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2013r.
Traci moc regulamin z dnia 30 listopada 2010r.
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