REGULAMIN UCZNIA.
1. Uczeń winien punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne.
Każdą nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwiają pisemnie rodzice.
2. Uczeń powinien zachowywać się podczas lekcji innych zajęć szkolnych w sposób
sprzyjający utrzymaniu rzetelnej pracy. W czasie trwania lekcji należy zachować ciszę
na korytarzach i w otoczeniu szkoły.
3. Przerwy międzylekcyjne uczniowie ( oprócz wyznaczonych dyżurnych) spędzają poza
klasą. Nauczyciele nie mogą zajmować przerw międzylekcyjnych na zajęcia
dydaktyczne.
4. Uczeń ma prawo do jawnej, umotywowanej, obiektywnej i rzetelnej oceny. Zwrot
ocenionych sprawdzianów i zadań klasowych powinien nastąpić do 7 dni od dnia
napisania. Powiadomienie o sprawdzianie winno nastąpić 7 dni przed przewidzianym
terminem, a przypomnienie w przededniu.
5. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach zwracać się wprost do Dyrektora
Szkoły przedstawiając swoje prośby, życzenia lub postulaty.
6. Uczeń powinien utrzymywać w porządku podręczniki szkolne, książki wypożyczone
z biblioteki , zeszyty i przybory szkolne. Należy przestrzegać prawidłowego używania
sprzętu i pomocy naukowych, materiałów i narzędzi szkolnych.
7. Uczeń może uczestniczyć w pracach kół przedmiotowych i zainteresowań oraz
organizacji uczniowskich.
8. Powinnością i obowiązkiem ucznia jest branie aktywnego udziału w pracach
samorządu uczniowskiego, przyczynianie się do realizacji jego zadań i
podporządkowanie się jego uchwałom.
9. Uczeń ma obowiązek brać czynny udział w organizowanych w Szkole imprezach
i uroczystościach i przyczyniać się aktywnie do ich pomyślnego przebiegu.
10. Uczeń może uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach poza szkolnych, po
uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, pod warunkiem osiągania dobrych
wyników nauczania.
11. Reprezentowanie Szkoły w konkursach, przeglądach i innych imprezach możliwe jest
tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora.

12. Uczeń dba o swój wygląd, włosy maja być ukształtowane normalnie i pozostawać
w kolorze naturalnym. Uczeń ma dbać o czystość osobistą i czystość ubioru. Należy
zwrócić uwagę na odpowiednią długość ubioru.
13. Uczeń zobowiązany jest do noszenia w szkole odpowiedniego stroju. Codziennym
ubiorem jest strój estetyczny, czysty i praktyczny. Strój galowy dla dziewcząt: biała
bluzka i ciemna (czarna lub granatowa) spódnica ewentualnie ciemna sukienka.
Chłopców obowiązuje biała koszula i ciemne ( czarne lub granatowe) długie spodnie.
–Uczeń w szkole nie nosi zbędnych ozdób oraz czapek na głowie.
14. Po przyjściu do szkoły uczeń powinien zmienić obuwie.
15. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły drogocennych rzeczy, większych ilości
pieniędzy ani przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych.
16. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych po lekcjach może mieć miejsce tylko pod
opieką osób dorosłych: nauczyciela, wychowawcy, rodziców lub opiekuna.
17. Uczeń powinien dbać o estetyczny wygląd korytarza szkolnego, pomieszczeń
i otoczenia szkoły wg. Przydzielonego miejsca oraz chronić świat roślinny
i zwierzęcy.

18. Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i osób pozostających w jego otoczeniu. Należy
natychmiast powiadomić nauczyciela lub Dyrektora Szkoły o zauważonym w szkole
lub najbliższym jej otoczeniu niebezpiecznym przedmiocie lub sytuacji zagrażającej
życiu lub zdrowiu ludzi
19. Wyrządzone przez ucznia świadomie i celowo szkody w mieniu społecznym
i osobistym innych uczniów podlegają rekompensacie, którą świadczyć muszą rodzice
sprawcy.
20. Uczeń powinien okazywać należne względy osobom dorosłym i starszym, np.
ustępować miejsca na ulicy i w środkach komunikacji, udzielać pomocy osobom
niedołężnym i słabszym.
21. Uczeń może uzyskać pomoc socjalną zgodnie z regulującymi tę sprawę
zarządzeniami.
22. Na prośbę i odpowiedzialność rodziców może mieć telefon komórkowy do
koniecznego kontaktowania się rodziców z nim.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:
1. Pochwała wychowawcy wobec klasy.
2. Pochwała samorządu na apelu.
3. Pochwała Dyrektora wobec nauczycieli i uczniów.
4. Dyplom uznania, nagroda rzeczowa, wycieczka.
NAGANY I KARY:
1. Upomnienie wychowawcy klasy.
2. Upomnienie ucznia na apelu szkolnym.
3. Nagana Dyrektora wobec nauczycieli i uczniów.
4. Przeniesienie do innej klasy.
5. Przeniesienie do innej szkoły.
6. W każdym z przypadków powiadomienie rodziców.

