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w Zabrzu

I.

Prawa i obowiązki ucznia
A. Uczeń
1. Uczniowie mają prawo do:
• Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków
pobytu w szkole
• Poszanowania swojej godności i dobrego imienia
• Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce
• Rozwijania zdolności i zainteresowań
Uczniowie mają obowiązek:
Przestrzegania prawa szkolnego
Chronienia własnego życia i zdrowia
Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych
Stosowania się do zasad kultury, współżycia wobec kolegów, nauczycieli
i innych osób
• Dbania o ład i porządek, wspólne dobro szkoły oraz jej estetyczny wygląd

2.
•
•
•
•

B. Lekcja
1. Uczniowie mają prawo do:
• Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu
treści lekcji
• Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności
• Uczniowie przebadani w PPP powinni być traktowani zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w opinii
2. Uczniowie mają obowiązek:
• Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, najpóźniej 5 minut
przed rozpoczęciem lekcji
• Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad
porządkowych
• Wyłączyć telefony komórkowe przed rozpoczęciem lekcji
• Uzupełniania braków wynikających z absencji
• Przebadani w PPP powinni pracować zgodnie z zaleceniami zawartymi
w opinii
C. Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do:
• Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali wg własnego projektu
po uzgodnieniu z wychowawcą
• Kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam
klasę
2. Uczniowie mają obowiązek:
• Pozostawienia sali uporządkowanej
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Dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe
Zgłaszania nauczycielowi uszkodzeń sprzętu lub pomocy

D. Odpoczynek – przerwa
1. Uczniowie mają prawo do:
• Odpoczynku podczas przerwy
• 2 dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli,
z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane w inne dni robocze
2. Uczniowie mają obowiązek:
• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
• Podczas trwania przerw uczniowie z klas IV-VII opuszczają sale lekcyjne
i przebywają na korytarzu. Uczniowie z klas I-III mogą pozostawać w salach
tylko pod opieką nauczyciela. Gdy ten jest nieobecny, wychodzą na korytarz
• Spokojnie zachowywać się na korytarzach w czasie przerw (nie biegać)
Przebywania na przerwach jedynie w miejscach objętych dyżurami nauczycieli
(za wyjątkiem strychu, pomieszczeń sprzątaczek i woźnych)
• Dbania o kulturę zachowania oraz języka
• Zachowania zasad higieny osobistej i czystości otoczenia. Pielęgniarka szkolna
będzie zobligowana do sprawdzania czystości uczniów
• Zakazane jest otwieranie okien dolnych. Okna górne, w celu wywietrzenia
klasy, otwiera tylko nauczyciel
E. Prace domowe
1. Uczniowie mają prawo do:
• Uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
zwłaszcza tych, którzy posiadają opinię PPP
• Ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać zadanie domowe
2. Uczniowie mają obowiązek:
• Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych
F. Zeszyt przedmiotowy
1. Uczniowie maja prawo do:
• Ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt
2. Uczniowie mają obowiązek:
• Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciela

Reguły współżycia w szkole
I.

Procedury lekcyjne
1. Wejście do klasy
• W przypadku, kiedy sala jest otwarta i przebywa w niej nauczyciel, uczniowie
wchodzą, zajmują miejsca, przygotowują się do zajęć wyciągając niezbędne
podręczniki i przybory
• Jeżeli sala jest zamknięta, uczniowie stoją przed klasą parami oczekując
na przyjście nauczyciela
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Nauczyciel otwiera klasę
Uczniowie wchodzą bez przepychania się i zajmują miejsca
Podczas przywitania się z nauczycielem uczniowie stoją przy ławkach
Spóźniony uczeń usprawiedliwia się

2. Zachowanie w czasie lekcji
• Uczeń odpowiada stojąc obok ławki, przy tablicy lub mapie, w zależności
od sytuacji oraz przedmiotu
• Nie je, nie żuje gumy
• Nie trzyma na ławce jedzenia
• Podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania
przez uczniów z telefonów komórkowych
• Jeżeli do klasy wchodzi dorosła osoba, uczniowie wstają w celu przywitania
3. Zakończenie lekcji
• Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela
• Uczniowie zostawiają po sobie porządek, za który odpowiadają wszyscy,
a kontrolują dyżurni
4. Zastępstwa
• W czasie zastępstw nauczyciel prowadzi lekcje z przedmiotu,
który jest w planie, lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne,
wychowawcze, profilaktyczne
• W przypadku odwołania zajęć w dniu następnym, wychowawca
lub wyznaczony nauczyciel dyktuje uczniom informację do zeszytu
korespondencji w celu powiadomienia rodziców. Jeżeli brak ich podpisu,
dziecko nie może zostać zwolnione do domu. Zostaje pod opieką nauczycieli
świetlicy lub biblioteki przez najbliższą godzinę lekcyjną

II.

Procedury inne niż lekcyjne
1. Nieobecności
• Rodzice mają obowiązek napisać usprawiedliwienie w zeszycie
korespondencyjnym.
• Na wyraźne żądanie rodzica przyjmuje się usprawiedliwienie ustne
• Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi do 3 dni po powrocie
ze
zwolnienia,
w
przeciwnym
wypadku
godziny
pozostają
nieusprawiedliwione.
• Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym dniu
lub najpóźniej następnego w formie pisemnej lub ustnej
• Ucznia może zwolnić wychowawca klasy, nauczyciel, który prowadził ostatnią
lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce
się zwolnić. Zwolnienie następuje na podstawie pisemnej prośby rodziców.
• Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny w – f i religii musi
zawierać wyraźny zapis o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje
się je, jako zwolnienie z ćwiczeń lub lekcji z obecnością na sali gimnastycznej
lub świetlicy
• O każdym przypadku wagarów wychowawca niezwłocznie informuje
rodziców
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2. Strój szkolny
• Uczniowie chodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie
• W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym (biała bluzka,
ciemne spodnie, spódnica)
• Z chwilą ogłoszenia przez dyrektora, w okresie jesienno – wiosennym,
uczniowie zmieniają w szkole obuwie
• Przed wejściem do sali gimnastycznej uczniowie zmieniają obuwie
na sportowe na jasnej podeszwie
• W okresie letnim zabrania się noszenia do szkoły bluzek odkrywających pępek
oraz z dużymi dekoltami
• Zabrania się uczniom noszenia do szkoły wszelkiego rodzaju
ekstrawaganckich ozdób: klipsy, łańcuchy, obroże, duże pierścionki, kolczyki
itp. oraz innych przedmiotów o znacznej wartości. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież drogocennych
przedmiotów
• Zabrania się uczniom farbowania włosów, stosowania makijażu, malowania
paznokci oraz noszenia na terenie szkoły nakrycia głowy: czapki, chusteczki,
kapturów itp.
3. Zasady dobrego wychowania
• Uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, nie trzymając rąk
w kieszeniach, zachowując właściwą postawę
• W szkole nie można nosić nakryć głowy
• Nie używa się wulgarnych słów
• Konfliktów nie załatwia przemocą. W przypadku użycia siły przez innych jest
zobowiązany natychmiast powiadomić nauczyciela dyżurującego, nauczyciela,
z którym ma lekcje, wychowawcę, pedagoga szkolnego
• Nie przynosi do szkoły niebezpiecznych narzędzi (w tym noży) oraz zabawek
grożących zdrowiu ( w tym pistoletów na kulki), drogocennych przedmiotów
4. Korzystanie przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych
• Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego
z zachowaniem zasad określonych poniżej
• Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego
przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych. Może go dopiero włączyć
po zakończeniu zajęć
• Uczeń nie ma prawa korzystać z telefonu komórkowego również podczas
przerw w zajęciach edukacyjnych
• Użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych
lub w czasie przerwy możliwe jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych,
po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia
lub dyżurującego
• Zezwala się używania telefonów komórkowych uczniom przebywającym
po skończonych lekcjach w świetlicy szkolnej. Podczas prowadzonych zajęć
przez nauczycieli świetlicy, telefony należy wyłączyć
• Uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek
szkolnych
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• Nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalania ich w jakikolwiek inny
sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia edukacyjne
• Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież
telefonów komórkowych przynoszonych przez uczniów na teren szkoły
• Naruszenie przez ucznia powyższych zasad skutkuje odebraniem uczniowi
przez nauczyciela telefonu komórkowego i zdeponowaniem go u dyrektora
szkoły. Przed odebraniem telefonu komórkowego uczeń zobowiązany
jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza
go w obecności ucznia nauczyciel. Przed wyłączeniem telefonu uczeń
informuje telefonicznie ze swojego aparatu jednego z rodziców o odebraniu
telefonu
• Zdeponowany u dyrektora szkoły telefon komórkowy może odebrać jedno
z rodziców ucznia, do którego należy telefon komórkowy lub oboje rodzice

III.

Dziennik i oceny
1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
2. Nieprzygotowania
• Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie według ustaleń zawartych
na początku roku szkolnego z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
• Uczeń musi uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji
• Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi
3. Szczęśliwy numerek
• Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego w obecności jego opiekunów
• Od wyniku losowania nie ma odwołania
• Losowanie na cały tydzień odbywa się w tygodniu poprzedzającym, numerek
wywieszony będzie w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń
• Numer może być wylosowany tylko jeden raz, aż do czasu wyczerpania
wszystkich numerków. Następnie wszystkie numery wracają do losowania
• Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci
możliwość wykorzystania go
• Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu
z odpowiedzi ustnej na ocenę, z pisania niezapowiedzianej kartkówki. Jeżeli
uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki
na ocenę, mimo wylosowanego numerka. Jeśli skorzysta ze zwolnienia
z kartkówki, będzie ją pisał w innym terminie, wyznaczonym przez
nauczyciela
• Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
− zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek
− wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może
być oceniony
− aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie). Odmowa pracy
w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka
(decyduje nauczyciel danego przedmiotu)
− wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego
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• Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed
klasyfikacją półroczną i roczną
4.
•
•
•

Oceny
Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu
Ma prawo znać wszystkie swoje oceny
O ocenach informuje nauczyciel. Uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma
prawa go nosić
• Na miesiąc przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną
ocenę z przedmiotu
5. Sprawdziany
• Nauczyciel nie musi zapowiadać kartkówki – czyli co najwyżej 15 –
minutowego sprawdzianu z trzech ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń,
co do kartkówek. Oceny z nich są traktowane na równi z oceną z odpowiedzi
ustnej
• Nauczyciel zapowiada klasówkę, co najmniej na tydzień przed terminem,
określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tą informację
do dziennika
• W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciągu
tygodnia nie może być więcej niż trzy

IV.

Kary i nagrody
1. Nagrody
• Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać
pochwałę na forum klasy
• Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony
na forum szkoły
• Szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców
• Uczeń może otrzymać dyplom
2. Kary
• Za umyślne spowodowanie szkody przez ucznia oraz kradzieże, materialnie
odpowiadają rodzice
• O ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć
• Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne
• Wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog mogą spisać kontrakt
z uczniem dotyczący zasad zachowania
• W przypadku braku poprawy otrzymuje upomnienie pisemne w zeszycie
korespondencji
• Za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę
• Za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę
• Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych
poza zajęciami obowiązkowymi
• W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń ma zakaz wyjazdu
na wycieczki szkolne
• Uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy
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V.

O stosowaniu kar i nagród decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby
konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie
lub pedagogiem szkolnym. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia
do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej

Inne ustalenia
•
•

•
•

W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać
sal lekcyjnych ani terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku
pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia
W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku,
ale nie mogą opuszczać terenu szkoły. W godzinach popołudniowych mogą
korzystać z boiska, jeżeli są pod opieką osoby dorosłej. Na teren szkoły
uczniowie wchodzą i wychodzą przez bramę, a nie przez ogrodzenie
Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkolnych w czasie wolnym
od zajęć, o ile znajdują się pod opieką nauczyciela lub instruktora
upoważnionego przez dyrektora szkoły
Rodzice uczniów są zobowiązani przychodzić na wywiadówki, zebrania,
konsultacje. W ważnych sprawach dopuszczalne jest kontaktowanie
się w czasie przerw.

Zabrze 01.09.2017r.
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